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Bohemians 1905 před prázdným
hledištěm porazili Olomouc 2:0

Editorial

„Podporu z Ďolíčku jsme cítili
až na Strahov,“ Pavel Hoftych

Zlevněný čaj?
Ne, v Ďolíčku
hřál fotbal.
A rum

Amadou
Cissé přepsal
historii
Bohemky

Štohanzl:
Jako kdyby mě zmlátil
ukrajinský boxer

Hosté po půlhodině odpadli:
Plzeň – Bohemians 1905 3:0

„Byli jsme jak na kolotoči,”
Pavel Hoftych

Bohemku
srazily
standardky

Po výhře nad
Olomoucí
těžká sprcha

Klokani jako
den a noc
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Po delší době vás opět zdravím. Naposledy jsem

tento komentář psal koncem listopadu, kdy jsme

na Strahově hostili Spartu. Jsem rád, že se opět

setkáváme. Moc si všichni vážíme vaší podpory

a věříme, že sezóna dopadne dobře a ligu pro

Bohemku zachráníme. Nečeká nás však nic

jednoduchého, což si všichni moc dobře

uvědomujeme. Bohemka má dost svých problémů,

ale věříme, že se se vším popereme se ctí. V proběhlé

zimní přípravě hráči poctivě pracovali a dosáhli jsme

na několik slušných výsledků. I herní projev týmu se

oproti podzimu viditelně zlepšil. Samozřejmé ale je,

že vše ukáže vždycky až samotná liga. Nejdůležitější

je právě konfrontace s jednotlivými týmy.

Zatím se můžeme cítit jako na houpačce. Velmi

dobře jsme zvládli generálku na Spartě, kde, ač jsme

prohráli, tak výkon měl svou kvalitu. V prvním jarním

zápase jsme po slabém výkonu nestačili na výborný

Jablonec, kterému jsme cestu za body ulehčili.

Následoval zajímavý zápas, který jste bohužel naživo

nemohli sledovat. Na uzavřeném Strahově jsme

porazili Olomouc 2:0 po výborném týmovém výkonu.

Poté jsme si vlezli pod studenou sprchu v Plzni.

Domácí nám ukázali, jaký mají oproti nám náskok.

V úvodních kolech jsme se utkali s protivníky, kteří

spadají do širší špičky, takže to byla velmi zajímavá

konfrontace. Utkání s Boleslaví nebude jiné, čeká nás

opět velmi kvalitní protivník, kterému se však vstup

do jarních bojů nepodařil. Pokud chceme působit v lize

i příští rok, je nutné bodovat i s týmy s vyšší kvalitou.

Nechceme o našem osudu nechat rozhodovat jiné

týmy, máme v úmyslu si udržet vývoj soutěže na svých

kopačkách, a proto si musíme udržovat dostatečný

náskok od ostatních sestupem ohrožených týmů.

Nejlepší by bylo, kdyby dnešní utkání mělo stejně

šťastnou tečku jako podzimní vzájemný zápas a my byli

svědky něčeho podobného jako byla Štohanzlova

paráda. Tehdy to pro nás byl dárek za obětavý

kolektivní výkon a stejně k zápasu musíme přistoupit

i dnes. Vždycky jsme s Vámi, Vy buďte s námi!

Slovo trenéra

Pavel Hoftych:
Jako na houpačce
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Na návštěvě u Pavla Hoftycha

Trénuj, ale zůstaň
člověkem

Kouč Bohemians 1905 usedl k rozhovoru pro magazín Klokan ve chvíli, kdy zrovna trávil
večeři. „Měl jsem brambory nasucho upečené v troubě, jako přílohu sýr, salát a salám.
Četl jsem si při tom o auditu v českém fotbale a k tomu mi chuť pepře docela ladila,“
 vyprávěl Pavel Hoftych. „K rannímu čaji jsem si zase přečetl, jak v Příbrami funguje vyhří-
vání trávníku a jak tamní správce pustil kotel. Moc jsem se u toho článku pobavil,“ líčil
se smíchem dvaačtyřicetiletý trenér.
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Večeři vám připravila dcera. Uvaříte si někdy sám?
Jasně. Umím si udělat téměř cokoli, až na omáčky.

Jinak všechno počínaje vajíčky a konče masovými

nudličkami na oleji a bylinkách. Tuhle se mi famózně

povedl guláš s kolínky. Hodinu a půl u toho stojíš

a když to takhle vyjde, pak si o to víc pochutnáš.

Nejsem extra kuchař, ale ten guláš byl hned napoprvé

na výtečnou. A když právě nemám čas a potřebuju

nějakou rychlovku, hodím si na pánev kus vepřového

nebo kuřecího. Nejsem vybíravý. Mám výhodu, že

sežeru prakticky úplně všechno. Nemůžu jen syrový

česnek a cibuli, to mi nedělá dobře. A taky do mě

nedostanete dušenou kapustu. Tu mě ve škole nutila

jíst učitelka a stála u mě, dokud jsem ji nesnědl. Hrůza!

Je vaření koníčkem, při němž se odreagováváte
od trenérského stresu?
Jo, to je jeden ze způsobů, jak zapomenout na ty

nerváky. Celkem mě to i baví. Hlavně když s tím není

moc práce. Jakmile v receptu vidím, že je potřeba moc

ingrediencí, tak mě to nebaví. Jednoduchý fotbal,

jednoduché vaření – to mám rád. Klidně připravím jídlo

i pro rodinu. Manželka toho sice moc nesní, ale sama

vaří dobře a když jí předložím něco dobrého, dá si se

mnou. Nebo si zajdeme do restaurace. Ve Vršovicích

jich máme vyzkoušených snad deset a pokaždé si

jdeme sednout tam, kam nás to právě láká. Třeba do

Tramtárie na Moskevské nebo do Staré Dobré kousek

od stadionu.

Vaše manželka Lenka je rovněž bývalá
sportovkyně. Kde jste se poznali?
Ona je z Ústí nad Labem, já z Neštěmic, což je ústecké

předměstí. Pochází odtamtud samí skvělí fotbalisté:

Počta, Vdovjak a já. (smích) Asi proto cítili, že si nás

musejí přitáhnout k sobě a dneska je to součást Ústí.

Lenka hrála basket a pracovala jako učitelka kousek

od mého baráku. Já jsem o ní měl vytažené nějaké

informace a jednou jsem ji oslovil. Dali jsme si rande

a začali spolu chodit. Ona si o mně zpočátku myslela,

že jsem hokejista. Fotbal ji zase tolik nezajímal a podle

postavy mě tipovala spíš na hokej.

Oba se sportu aktivně věnujete dodnes, hlavně
lyžování. Letos byla zima bohatá na sníh.
Zalyžoval jste si dosyta?
No, líp jsem si kdysi zalyžoval na tribuně na focení

pro Hattrick. Letos v zimě jsme přijeli do Rakouska,

kde vypukla sněhová kalamita. Pak nám kleklo auto

a museli nás odtahovkou hodit do servisu. Do toho

mráz 15 stupňů. Druhý den se pro změnu oteplilo,

začalo pršet a tál sníh. Nakonec jsme zavolali

kamarádovi, aby pro nás přijel. Jinak bychom se asi

zbláznili. Peníze vyfučely do vzduchu, ale to je život.

Proto vždycky říkám: Žij každým dnem, žij přítomností.

Předloni jsme zase na horách zažili fantastických sedm

dní, pořád azúro. 

Bydlíte deset minut chůzí od stadiónu Bohemky.
Jste asi jediný trenér v lize, který chodí do práce
pěšky...

Když jsem šel do Bohemky, moc jsem Prahu neznal.

Nechtěl jsem být závislý na autě a pořád řešit dopravní

situaci. Našli jsme si bydlení kousek od Heroldových

sadů. Už ve Zlíně jsme žili deset minut od stadiónu,

takže se pro mě vlastně nic nezměnilo. Ráno vstanu,

jdu pěšky na Bohemku a po cestě si koupím něco

k snídani. Po tréninku jdu domů. Jednou bych to chtěl

mít takhle zavedené i v Barceloně. (směje se)

„Pevně věřím, že se zachráníme, ale
Ivana Trojana ani v takovém případě lidé
na hřišti neuvidí. Jeho průkazka zůstala
pro jaro ve Strašnicích, takže
momentálně není hráčem Bohemky.
A myslím, že opakování jeho loňského
příběhu už by tentokrát nemělo kouzlo.“

To je vaše vysněná cílová stanice?

No, spíš to byla legrace. Jsem teď vděčný za angažmá

v Bohemce. Je to tradiční klub a práce mě tu baví.

Co bude dál, to vůbec neřeším. Vím, že moje příští

angažmá nebude Barcelona ani žádný jiný špičkový

tým. Ovšem líbí se mi třeba cesta Víti Lavičky

do Austrálie. To může být super štace.

V zahraničí už jste působil jako hráč. Hrál jste nižší
soutěž v Rakousku. Proč vám tam říkali Švejk?

Mám hlavu, která není úplně nejmenší, no... Prostě je to

takový kulaťák a když jsem nakrátko, nebo skoro dohola,

vypadám jako Švejk. Navíc jsem pořád vysmátý

a v Rakousku jsem všechny bavil svou němčinou

a českým humorem. Cokoli jsem řekl, z toho byli kluci

v kabině vychlámaní. Říkali: Du bist tschechishe Schweyk.

No tak ještě že vám neříkali, že Das ganze
Tschechische Volk ist eine Simulantenbande...
Proč jste se po návratu domů stal trenérem?

To nevím ani já sám. Netoužil jsem po tom. Pár lidí mi

to navrhovalo, tvrdili, že na to mám předpoklady.
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Je fakt, že já byl většinou kapitán nebo jeho zástupce

a pokaždé jsem přebíral vůdčí role. Jenže vůbec mě

nelákala představa, že předstoupíš před dvacet lidí,

které máš pod sebou a musíš za ně rozhodovat. Když

jsem se vrátil z Rakouska, měl jsem rozjeté nějaké

práce. Třeba obchodního zástupce. Pak za mnou přišel

Vlasta Mareček, abych nastoupil k dorostu jako

brigádník za 3500 korun měsíčně. To bylo před deseti

lety. Aniž bych to nějak ovlivňoval, táhlo mě to nahoru.

Nějaký trenérský talent tedy ve mně být musí. Kdybych

ho neměl, tak se ten můj postup zastaví. 

Jak zní vaše trenérské krédo?
Trénuj, ale zůstaň člověkem. Určité hranice nechci

překročit. Snažím se dělat fotbal naplno, ale spoustu

věcí neovlivníš. Přijedeš někam, kde je nabuzený

soupeř, tamní funkcionáři ti dají za uši, tvůj hráč ti

vyhoří, protože se mu zrovna nechtělo, nebo nemá svůj

den. Musíš pracovat na maximum v rámci možností

a samozřejmě se přitom bavit, jinak se z toho stane

křeč. Chci spojit fotbal a život. Musím přesvědčit své

hráče k plnění povinností, ale zároveň chci vědět, jací

jsou to lidé. Od toho neuhnu, i kdyby mě to mělo stát

práci. Jakmile bych měl páchat harakiri a chovat se

jinak než po svém, radši bych u trénování vůbec

nezůstal. Ve 29 letech jsem skončil v první lize a byl

jsem připravený nastoupit do skladu.

Ke svým svěřencům máte skutečně blízko. Hrajete
s nimi pořád fotbálek na tréninku?
Určitě a nejen já. Asistent Pavel Medynský je zdatný

spoluhráč. Má lepší výkonnost, protože se pořád

udržuje v kondici, i když je starší než já. Cpe se nám

tam i trenér gólmanů Pavol Švantner a někdy i druhý

asistent Venca Hradecký. Toho ale spíš necháváme, aby

pískal a pomáhal nám vyhrát. To víš, když jsi ztvrdlý jak

veka a proti tobě stojí o dvacet let mladší rozhýbaní

kluci, můžeš taky klidně být za šaška.

Dobrá, teď vážně: jaký fotbal by měla Bohemka
pod vaším vedením hrát?
Agresivní. To mám v sobě. Tak, jak hrají Harťas a Slezi,

z těch čiší až nenávist a absolutní touha po vítězství.

Musíme využít atmosféry v Ďolíčku a potenciálu

fanoušků. Ale uvědomme si, že tenhle klub prožívá

teprve pátý rok od svého znovuzrození. Je na cestě,

ale pořád postupoval a sestupoval a teď znova hraje

o záchranu, přičemž má iks problémů s různými

kauzami a financováním. Očekávat, že budeme hned

top mužstvem, je naivní představa.

„Vlasta Mareček byl tím, kdo mi dal šanci.

Byli jsme si blízcí i po lidské stránce.

Klaním se mu na dálku,“ vzpomíná

Pavel Hoftych na zesnulého trenéra

a přítele, se kterým

působil ve Zlíně. 

DOTAZNÍK TRENÉRA

VZDĚLÁNÍ

Maturita z oboru chemik-operátor.

PRVNÍ KLUB

Neštěmice.

DĚTSKÝ IDOL

Franz Beckenbauer a Antonín Panenka.

OBLÍBENÝ KLUB

Bohemka. A venku Arsenal. Líbí se mi práce

trenéra Wengera.

OBLÍBENÝ TRENÉR

Petr „John“ Uličný. A Alex Ferguson.

Je 23 let na jednom místě. Musí umět

motivovat lidi. Klobouk dolů.

OBLÍBENÝ HRÁČ

Tomáš Rosický. Ve své fazóně dá nároďáku

nadstavbu. Snad se vrátí se do top formy

a pomůže týmu udržet slušný standard.

OBLÍBENÉ AUTO

Líbí se mi Audi Q7.

Mám Hyundai Accent, svazový Žuk.
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Dnes se budeme věnovat finanční situaci, o které
jste již informovali v zimní přestávce. Bohemka
si nemůže příliš vyskakovat, pro rok 2010 snížila
rozpočet o dvacet procent…
„Je to pravda, museli jsme přijmout razantní úsporná

opatření, ale chceme je prezentovat veřejně.

Na set kání s fanoušky jsme ukázali i položkový

rozpočet, aby každý viděl, jaké jsou příjmy a výdaje

klubu. Platy hráčů patří k nejnižším v lize, Bohemka má

devět zaměstnanců, žijeme velmi skromně, ale bez

podpory města, což je velký handicap oproti jiným

klubům naší velikosti. Příjmy máme okolo 40 miliónů

ročně, výdaje jsou nyní nastavené na 48 miliónů ročně.

Uplynulý rok skončil účetně úspěchem – Bohemka po

dlouhé době byla v zisku cca 10 miliónů korun. Podařilo

se to i díky prodeji Jana Morávka, ovšem ze Schalke

dosud dorazilo jen 8 miliónů korun, další dvě splátky,

které jsou po splatnosti už i kvůli finančním problémům

německého klubu nedorazily. Tím nám chybí dalších 40

miliónů, což je pro nás velmi podstatná částka. Proto

jsme nuceni dělat úsporná opatření.“

Jak se to projevuje na denním chodu týmu?
„Naší prioritou je, aby se to co nejméně dotklo

sportovní části. Proto jezdíme na soustředění, snažíme

se plnit veškeré závazky spojené s mužstvem, ale i zde

máme rezervy. Hráčům dlužíme část prémií za podzim

a část jedné základní výplaty. Oproti ostatním klubům

to není nijak výjimečná situace, ale přesto je pro kluky

nepříjemné, že nemají jistotu příjmu. Řešíme to

postupně i díky vstřícnosti hráčů, ale nejde to

donekonečna.“

Pokud je rozpočet ztrátový, musí vedení získat
více prostředků od sponzorů?
„Ano, tato myšlenka se hned nabízí. V letošní sezoně

jsme oproti loňské opět navýšili plnění od sponzorů,

do klubu dávají přibližně 20–25 miliónů korun

v závislosti na úspěších mužstva. Od fanoušků máme

ve fanshopu čistý zisk kolem 4 miliónů a o něco větší

částku ze vstupného. I to je významná položka.“

Jaké je řešení do budoucna?
„Soustředíme se na vymožení peněz, které nám dluží

jiné fotbalové kluby. Jedná se přibližně o 45 miliónů

korun, nejpodstatnější je samozřejmě Schalke. To je

samozřejmě klíč ke všemu, bez těchto peněz bychom

současné závazky jen velmi složitě řešili. Pozastavili

jsme investice, propustili jsme tři zaměstnance,

omezili služební automobily a další výdaje, bez

kterých se dá žít. Nikdo není v Bohemce, aby

vydělával statisíce, jsme tu kvůli klubu a moc děkuju

všem dodavatelům, zaměstnancům, hráčům

i trenérům, masérům a dalším lidem, že k tomu takto

přistupují a bojujeme na společné lodi. Díky za

podporu i fanouškům v tomto boji.“

Zaostřeno na  Ekonomické problémy

Lukáš Přibyl:
Musíme vyřešit

Schalke

V této rubrice se chceme pravidelně
zaměřovat na ožehavá témata, kte-
rých je okolo Bohemky vždy hodně.
Bohužel, moderní historie Bohemky
je od osmdesátých let protkána
mnoha problémy, které se táhnou se
zelenobílým klubem jak červená nit.
Magazín Klokan je jedním z míst,
kde bychom vám chtěli vysvětlovat
aktuální situaci a aktuální problémy.
Začínáme rozhovorem s ředitelem
Bohemians 1905 Lukášem Přibylem.
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Mladoboleslavské ambiciózní vedení musí být ze

současného postavení svého týmu zoufalé. Klidný střed

ligové tabulky, daleko od příček zaručujících evropské

poháry, určitě není to, co si před sezónou

představovalo. Velkou zásluhu na tomto značně

nelichotivém postavení má velmi pravděpodobně právě

podzimní zápas s naším mužstvem. Jak si určitě všichni

pomatují, po místy až drtivém tlaku Středočechů,

a řadě jejich šancích ve druhém poločase, rozhodl

o našem vítězství neuvěřitelný gól Jana Štohanzla

v poslední minutě zápasu. Ta je pro hráče Mladé

Boleslavi asi zakletá, rozhodující branku v ní inkasovali

i v posledním zápase se Spartou. 

Na začátku ligy přitom vůbec nic nenasvědčovalo

takovému výsledkovému trápení. Do týmu se vrátilo

trio Dušan Uhrin, Jan Rajnoch a Marek Kulič. Tato

trojice měla být pro Boleslav zárukou úspěchu. Když

spolu působila ve městě automobilů naposledy,

obsadilo mužstvo třetí místo v tabulce se stejným

bodovým ziskem jako druhá Slavie. V prvních pěti

kolech nasbírali Středočeši 10 bodů, nastříleli stejný

počet gólů a patřilo jim třetí místo tabulky. Pak přišla

zmiňovaná porážka od našeho mužstva a s týmem

Dušana Uhrina to od té chvíle šlo z kopce.

V následujících čtyřech kolech si na své konto připsal

pouhé dva body za utrápené domácí remízy

s Olomoucí a Brnem. Nic světoborného nepředvedli

mladoboleslavští ani do konce podzimní části. V zimní

Představení týmu FK Mladá Boleslav

S Boleslaví
až do poslední minuty  

přestávce se proto rozhodlo vedení klubu

k překvapivému kroku, u mužstva skončil trenér Uhrin

a na lavičce ho vystřídal klubový patriot Karel Stanner.

Jeho úkol zněl jasně – na jaře zlepšit herní projev

a zaútočit na pohárové příčky.

Po dvou jarních zápasech (kvůli sněhové kalamitě

nehrála Mladá Boleslav zápas v Příbrami) to zatím

vypadá na pořádné fiasko. Boleslav hrála dvakrát doma

a ani jednou nebodovala. Zvláště úvodní porážka 1:0

s předposledním Kladnem patří do kategorie těžko

pochopitelných. Svěřenci trenéra Stannera měli sice

trvalou převahu a řadu šancí, ale jak už po několikáté

jim to nebylo nic platné. V druhém zápase se Spartou

se jim sice podařilo vstřelit úvodní gól a dlouho drželi

naději na plný bodový zisk, v závěru zápasu však přišel

známý kolaps. Čtyři minuty před koncem Sparťané

vyrovnali a v poslední minutě díky Sionkovi dokonce

strhli vítězství na svojí stranu.

Jak již bylo řečeno, podzimní zápas skončil naším

vítězství 1:0. V prvním poločase se hrála vyrovnaná

partie, ten druhý už byl o hře na jednu branku. Na

Sňozíka se valil jeden útok za druhým a kapitán musel

předvést několik reflexivních zákroků a když už byl

překonán, pomohla mu branková konstrukce. Že fotbal

nemá logiku se potvrdilo v třetí nastavené minutě.

Boleslav chybovala v rozehrávce, míč se dostal

k Štohanzlovi a ten z poloviny hřiště přeloboval

gólmana Vorla.
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Bohemians 1905 Soupiska A mužstva

Radek Sňozík
17. 10. 1975
brankář
86 kg, 187 cm

1

Jiří Rychlík
24. 11. 1977
obránce
73 kg, 180 cm

9

Michal Dian
30. 11. 1981
záložník
72 kg, 178 cm

33

Aziz Ibragimov
21. 7. 1986
útočník
75 kg, 180 cm

22

Jiří Havránek
9. 1. 1987
brankář
83 kg, 186 cm

19

Michal Pávek
13. 2. 1985
obránce
75 kg, 185 cm

24

Dalibor Slezák
28. 1. 1970
útočník
82 kg, 183 cm

10

Jan Moravec
13. 7. 1987
záložník
66 kg, 176 cm

16

Václav Marek
16. 3. 1981
brankář
80kg, 187 cm

28

Martin Cseh
22. 8. 1988
obránce
76 kg, 183 cm

27

Lukáš Hartig
28. 10. 1976
útočník
79 kg, 185 cm

12

Amadou Cissé
23. 10. 1985
záložník
77 kg, 190 cm

20

Pavel Lukáš
20. 11. 1975
obránce
74 kg, 181 cm

3

David Bartek
13. 2. 1988
záložník
70 kg, 177 cm

5

Martin Nešpor
5. 6. 1990
útočník
74 kg, 183 cm

14

Martin Kotyza
1. 10. 1984
záložník
68 kg, 171 cm

25

Josef Jindřišek
14. 2. 1981
obránce
73 kg, 178 cm

4

Jan Štohanzl
20. 3. 1985
záložník
70 kg, 177 cm

6

Jiří Kaufman
28. 11. 1979
záložník
72 kg, 178 cm

15

Rastislav Vdovjak
12. 4. 1990
záložník
75 kg, 185 cm

26

Marek Nikl
20. 2. 1976
obránce
78 kg, 183 cm

7

Ferenc Róth
24. 12. 1978
záložník
76 kg, 184 cm

11

Milan Škoda
16. 1. 1986
útočník
80 kg, 190 cm

21

Vladimír Bálek
8. 3. 1981
útočník
76 kg,  190 cm

31
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Bohemians 1905 Realizační tým

Pavel Hoftych
9. 5. 1967
trenér

Luboš Ptáček
20. 9. 1960
lékař    

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

HRÁČ ZÁPASY MINUTY BRANKY/ČISTÁ KONTA ASISTENCE ŽLUTÉ KARTY ČERVENÉ KARTY

Jiří Havránek 0 0
Václav Marek 0 0
Radek Sňozík 19 1710 7

Martin Cseh 14 1260 1 3
Ivan Janek 9 455 1 4
Josef Jindřišek 17 1530 1 2
Pavel Lukáš 11 787 1 2
Marek Nikl 19 1710 1 1
Michal Pávek 9 765 2
Jiří Rychlík 18 1587 5 1

Lukáš Adam 3 270
David Bartek 13 876 1
Amadou Cissé 2 46
Michal Dian 9 549 1
Ivan Hašek 5 172
Tomáš Hrdlička 8 694 1
Jiří Kaufman 14 685 3 1
Martin Kotyza 2 33
Jan Moravec 1 19
Ferenc Róth 12 819 1 3
Jan Růžička 2 81
Jiří Šisler 3 112 1
Jan Štohanzl 17 1467 4 1 4
Rastislav Vdovjak 0 0

Vladimír Bálek 3 202 1
Lukáš Hartig 11 703 4 1
Aziz Ibragimov 14 785 1 4
Martin Nešpor 3 38 1
Milan Škoda 15 1165 2 2 4
Dalibor Slezák 4 102 1
Luděk Zelenka 8 261
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Se zasněženým terénem strahovského hřiště si

v úvodu zápasu poradili mnohem lépe “domácí”

Klokani. Usadili se na polovině Olomouce

a po kombinaci na pravé straně mohl zakončovat

Kaufman, ale netrefil ideálně. O pár minut později

hlavičkoval po rohu Nikl nad. První branku přinesla

9. minuta, Škoda posunul Štohanzlovi, jehož střelu

Lovásik vyrazil jen k volnému Kaufmanovi a pro něj

nebylo zakončení do prakticky prázdné branky

problém. Bohemka v dalších pěti minutách ještě

ovládala hru, situaci dva na jednoho ale Škoda

se Štohanzlem nevyřešili gólově. Olomouc hru

vyrovnala a usadila se na polovině Bohemky,

klokanům se otevíral prostor pro brejkové situace,

ale neřešili je ideálně. Druhou branku přidala

Bohemka ve 40. minutě, Štohanzl našel na malém

vápně volného Škodu, který ale z malého vápna trefil

jen gólmana. K vyraženému míči se dostal Štohanzl

a prakticky z nulového úhlu z pravé strany tvrdou

střelou propálil vše před sebou, 2:0.

Úvodní minuty druhého poločasu patřily hostující

Sigmě. Nejnebezpečnější situaci před Sňozíkovou

brankou nezakončil Ordoš. Bohemka postupně

vyrovnala hru a opět měla několik slibných brejkových

Bohemians 1905
Sigma Olomouc

2:0 (2:0) 
situací. Kaufman našel rozběhnutého Škodu, který šel

z pravé strany sám na bránu, ale tísněn obráncem

nezakončil ideálně a trefil jen gólmana. Na druhé straně

se ke střele ve vápně dostal Schulmeister a musel

zasahovat Sňozík. Trenér Hoftych na převahu Olomouce

v záloze reagoval střídáním Lukáše za Bálka. Další

minuty příliš vzruchu nepřinesly a hra se odehrávala

mezi velkými vápny. Čtvrthodinu před koncem musel

odstoupit Štohanzl. Poslední desetiminutovku zápasu

oživily dalekonosné pokusy, na jedné straně Ordoše,

na druhé  Pávka. Bohemka si ve zbylých minutách

vítězství 2:0 pohlídala a připsala si cenné tři body.

Branky: 9. Kaufman, 40. Štohanzl.

Rozhodčí: Adámek – Lhoták, Emanuel.

ŽK: Bálek, Rychlík – Schulmeister.

Diváci: hráno bez diváků.

Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Cseh,

Rychlík – Štohanzl (76. Kotyza), Kaufman (90. Cissé),

Pávek, Bartek – Škoda, Bálek (66. Lukáš).

Sigma Olomouc: Lovásik – Onofrej (89. Komárek),

Škerle, Dreksa, Janotka – Hořava (30. Vašíček), Kaščák,

Rossi – Petr, Ordoš, Schulmeister (80. Štěpán).

Minulý zápas
doma
Minulý zápas
doma
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Úvodní minuty zápasu s Plzní připomínaly spíše

výkon Bohemky v Jablonci než výkon proti Sigmě

Olomouc. Plzeň dostala Bohemku od prvních minut

pod tlak a obrana měla plné ruce práce. Navíc si hráči

Bohemky nepočínali příliš takticky a především

z plzeňské pravé strany hrozili domácí i řadou

standardních situací. Bohemka po dvaceti odehraných

minutách sice vyrovnala hru, ale přesto udeřilo na její

straně. Po standardce ve 22. minutě od rohového

praporku uvolnil Horváth šikovně Rezka, jehož střílený

centr si srazil do vlastní sítě Jindřišek. A o pět minut

později bylo ještě hůře, přímý kop Horvátha vyrazil

Sňozík pouze k dobíhajícímu Ševinskému, který

osamocen dorážel přes bezmocného gólmana.

Bohemka se do konce poločasu nezmohla na odpověď.

Do druhé půle nastoupil Cissé a hru Bohemky trochu

oživil, ale Bohemka si i tak vypracovala minimum šancí,

Minulý zápas
venku

a když mohla snížit, tak své šance hráči v zelenobílém

zahodili. Plzeň hrozila z brejků a měla několik možností

zvýšit své vedení. Špatný výkon Bohemky podtrhl závěr

zápasu, kdy gólový účet uzavřel již v nastaveném čase

po rohu Krbeček.

Branky: 22. Jindřišek (vlastní), 27. Ševinský, 90+2. Krbeček.

Rozhodčí: Franěk – Filípek, Jiřík.

ŽK: Krbeček – Nikl, Lukáš.

Diváci: 3840.

Viktoria Plzeň: Daněk – Ševinský, Navrátil, Bystroň,

Lecjaks – Rajtoral (77. Petržela), Rýdel, Horváth, Kolář,

Rezek (85. Krbeček) – Bakoš (75. Jiráček).

Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Lukáš,

Rychlík – Štohanzl, Pávek, Kaufman (73. Kotyza),

Bartek (61. Róth) – Škoda, Bálek (46. Cissé). 

FC Viktoria Plzeň
Bohemians 1905

3:0 (2:0)

Minulý zápas
venku
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FC Viktoria Plzeň – Bohemians 1905FC Viktoria Plzeň – Bohemians 1905
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Prožijte masáž v Ďolíčku
Nahlédnout do těch nejtajnějších útrob stadionu

a zároveň prožít pocity, které mají hráči těsně

před zápasem nebo po něm. To se teď nabízí

každému fanouškovi Bohemky. Masér týmu Miroslav

Šimeček již nebude své mistrné umění schovávat

pouze pro hráče Bohemians 1905, ale nyní se i vy

můžete svěřit do jeho služeb. Mezi hráči populární

„Šimi” pracuje v Bohemce od začátku druholigové

sezóny 2008/2009. Právě tehdy přišel padesátiletý

odborník do masérského tandemu k Vladimíru

Hricovi. Šimeček před angažmá v Bohemce působil

v Plzni a má za sebou i štaci v Teplicích.

„Od sedmdesátých let chodím na Bohemku, takže

pro mě byla tato nabídka splněním dětského snu,”

uvádí zarytý Klokan Šimeček, který ve vršovické

kabině působí i v roli kustoda. Pokud chcete zažít

komfort hráčů A-mužstva a nechat se namasírovat

od profesionála, tak není nic lehčího, než

zatelefonovat na číslo + 420 721 204 751

a objednat se. „Cena za kompletní masáž je 450 Kč.

Masáž trvá více než hodinu a je opravdu důkladná.

Samozřejmě pokud půjde o masáž pro sportovce,

tak můžu péči o tělo rozšířit. Pokud bude zájemce

chtít namasírovat záda a šíji, tak to stojí 250 Kč.

Stejná je i cena za péči o nohy,” uvádí Miroslav

Šimeček.

Výstava o historii Vršovic
Občané Vršovic a přilehlého okolí mají od 8. do

31. 3. možnost navštívit v Nákupním centru Eden

výstavu o historii Vršovic. Součástí expozice je i panel

věnovaný historii a současnosti našeho stadionu

v Ďolíčku. Stadion Bohemians je zde představen spolu

s dalšími slavnými stavbami Vršovic, jako jsou železniční

nádraží, továrna Waldes (Koh-i-noor), Vršovický

zámeček, Vršovická záložna a další. Výstava umožňuje

nahlédnout, jakým vývojem prošly Vršovice za

posledních sto let. 

Perličky z Ďolíčku
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Tým už trénuje i v Ďolíčku
Letos byla tuhá zima, ale na hřišti v Ďolíčku se to

neprojevilo. „Včas jsme trávník ošetřili proti plísni, takže

když roztál sníh, je tráva dobře připravena. Celou zimu

jsme nechali sníh na hřišti ležet a odklidili jsme ho, až

když začal tát,“ popsal zimní péči o pažit technický

ředitel Bohemians 1905 Milan Boubín. Poprvé hráči

vyběhli na trávník v Ďolíčku v prvním březnovém týdnu,

tehdy se jednalo jen o lehký trénink, nyní však hřiště

v Ďolíčku už minimálně jednou týdně využívají

k běžnému tréninku. „Trávník je dobře připraven, už by

se na něm dalo hrát,“ říká trenér Pavel Hoftych.

Mužstvo většinou ještě trénuje na umělé trávě

na Vyšehradě, dvakrát v týdnu se před domácími zápasy

připravuje i na Strahově. „Zima je dlouhá, všichni se už

těší na přírodní trávu, protože ta umělá nesvědčí zdraví

hráčů a má jiné vlastnosti,“ dodává Hoftych.

Změny v začátcích utkání
Fotbalistům vršovických Bohemians 1905 se mění plány

pro utkání 23. a 24. kola české nejvyšší soutěže. Alespoň

tedy ty termínové. Derby zápas se sousední Slavií se

namísto původní neděle uskuteční na velikonoční pondělí

5. 4. od 19.30 v Edenu. Pro fanoušky je to snad dobrá

zpráva. Prodloužený víkend nebude přerušovaný fotbalem

a na vršovické derby se tak půjde až na konci

velikonočního víkendu. I v dalším kole čeká Klokany

pikantní souboj, ve kterém nastoupí svěřenci Pavla

Hoftycha proti Střížkovu. Utkání se Střížkovem odehraje

Bohemka v Ďolíčku za dohledu televizních kamer České

televize v sobotu 10. 4. od 15.45. Utkání bude přímým

přenosem vysílat sportovní kanál ČT 4.

Milan Škoda střelcem měsíce
Minulý týden proběhlo v České televizi vyhlášení

Fortuna Gólu roku. Finálového večera se zúčastnili

všichni vítězové jednotlivých měsíců. Mezi nimi

nechyběl ani útočník Milan Škoda, který vyhrál gól

měsíce září díky trefě do sítě Českých Budějovic. Škoda

se tehdy trefil v 63.minutě a krásnou ranou pod břevno

dal úvodní gól zápasu. „Prostě jsem to napálil přímo

na bránu a trefil jsem se přesně pod břevno,“

vzpomíná Škoda na svoji trefu, která mu vynesla

křišťálovou kopačku. Milan Škoda si ji převzal na pódiu

a poté odpovídal na otázky moderátorů večera Pavla

Čapka a Jaromíra Bosáka. Zároveň si diváci mohli

prohlédnout i minidokument z prostředí rodiny Škodů

o tom, jak Milan zdědil střelecké umění po otci, který

také oblékal zelenobílý dres. Celkovým vítězem ankety

se stal znovu Petr Švancara za gól proti Jablonci.

Bohemka obhájila znovu přední příčky. V loňském

ročníku se v popředí umístil Martin Kotyza.
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Michale, odkdy vlastně chodíš na Bohemku?

Chodím od svých šesti let. Tedy od sezóny 1966/67.

Poprvé mě na Bohemku přivedl můj táta. Pochopitelně

jsme šli na hlavní tribunu. Tehdy byla ještě dřevěná

a byla tou dobou již v dost špatném stavu. Přibližně

od dvanácti let pak chodím do kotle.

Pocházíš z Vršovic nebo jsi takříkajíc přespolní?

Pocházím z Vršovic. Na základní školu jsem chodil

k vršovickému nádraží. Na Bohemku jsem to měl

vždycky kousek a nikdy by mě nenapadlo fandit

někomu jinému než jí. 

Organizuješ zájezdy na ven kovní utkání. Kdy jsi ty
sám absolvoval první výjezd?

Bylo to v mých čtrnácti letech a bylo to do Plzně.

Zájezd tehdy organizoval pan Bičík, který to měl

v Klokan klubu na starosti.

Na které výjezdy nejvíce vzpomínáš?

Nejraději určitě na výjezdy na Slovensko. Většinou se

jezdilo v pár lidech a prostředí zde bylo občas dost

nepřátelské. Například v roce 1982 jsme v Nitře zažili

hodně horké chvilky. Tehdy nám tam doslova hrozila

smrt. 

Prý jste občas jezdili i v autobuse s týmem?

Ano. V případě, že jsme hráli v nějaké hodně

vzdálené destinaci, odkud bychom se špatně

dostávali, snažil jsem se domluvit se Zdeňkem

Svobodou, abychom se mohli zpátky svést

s mužstvem. Na takové výjezdy nás totiž jezdilo jen

velmi málo. Zdeněk Svoboda nás vždycky odkázal

na Tomáše Pospíchala, aby nám i on dal svolení.

Nepamatuji si, že by s tím měl někdy nějaký problém.

Pan Pospíchal byl velká osobnost a měli jsme k němu

všichni velký respekt. 

Odkdy sám organizuješ zájezdy a jak dlouho to
máš ještě v plánu dělat?

Zájezdy pořádám od roku 1985, kdy s tím skončil pan

Bičík. Je to tedy letos již 25 let. Těch pětadvacet let chci

určitě dokončit. Co bude pak, zatím nevím. Občas

uvažuji, že bych s tím skončil.

Co bys chtěl s Bohémkou ještě zažít?

Chtěl bych zažít, že budeme hrát na vlastním stadionu

v Ďolíčku, bez finančních problémů a neustále

hrozících žalob od Vejsady.

Srdcem Bohemák

Michal
Holas

Prvním fanouškem, kterého jsme se rozhodli
v naší nové rubrice vyzpovídat je jeden z nej-
známějších a nejobětavějších příznivců Bo-
hemky Michal Holas. Michal je fanouškem
Bohemky již více než čtyřicet let a během těchto
dlouhých let se významně angažuje ve prospěch
klubu a jeho fanoušků. V současnosti je Michal
členem představenstva Družstva fanoušků
 Bohemians a organizátorem zájezdů na ven-
kovní utkání. Letos tomu bude 25 let, co Michal
zájezdy organizuje. 

Michal
Holas

Srdcem Bohemák
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Před dlouho očekávaným zápasem v Ďolíčku, ve

kterém se za týden střetneme s Teplicemi, pro Vás

fanshop tradičně připravil novinky, z nichž některé

můžete shlédnout a zakoupit již při dnešním zápase ve

stáncích se suvenýry. Zejména jde o dvě nové šály –

s klokany a druhou decentnější, pruhovanou. V prodeji

je i zelená kšiltovka s bíle vyšitým nápisem Bohemians

1905. Z dalších nových suvenýrů si můžete vybrat

například zapalovač (vzor Zippo), šátek Palestinu,

polštář ve tvaru srdce, prapor 150 x 100 nebo

inovované předměty s výraznějšími vzory či logy. Jedná

se o placatku, hrnek a pánské bezešvé boxerky, bílé či

šedé barvy, s vyšitým nápisem v pase. Doplněna je také

nabídka zelenobílých dámských kalhotek, které se před

Vánoci těšily obrovské oblibě, nyní k nim nově můžete

zakoupit i tílko. Zkrátka přijďte před jarem vyladit svoji

zelenobílou výbavu do fanshopu a potvrďte, že jste

opravdu dvanáctým hráčem Bohemky.

Kompletní nabídku samozřejmě naleznete ve

fanshopu a také v e-shopu na adrese

www.bohemians1905.cz/fanshop, kde můžete

nakupovat 24 hodin denně.

BŘEZNOVÉ NOVINKY
VE FANSHOPU

FANSHOP Bohemians 1905FANSHOP Bohemians 1905

OTEVÍRACÍ DOBA FANSHOPU V ĎOLÍČKU:
Po, Út, Čt, Pá:  11 – 17, St: 12 – 19
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Vincenzo, můžete popsat společnost Tecnocasa?
Tecnocasa je italskou realitní společností, která byla

založena v roce 1986 dr. Orestem Pasqualim. Jedná

se o rodinnou společnost sídlící v Miláně. Jsme

jednou z nekonsolidovanějších firem na trhu realit

působících v Evropě. Naše společnost sází na

pomalejší, ale o to stabilnější růst. Působíme

v několika státech Evropy například Francie,

Španělsko, Polsko nebo Maďarsko. Jsme

franchisingovou společností, která však neprodává

jen svoji značku. V případě, že se někdo chce stát

realitním makléřem a působit pod značkou

Tecnocasa, musí projít šestiměsíčním školením

a šestiměsíční praxí v naší kanceláři. Realitní makléř

působící pod naší značkou musí znát problematiku

marketingu a komunikace, práva a také stavebnictví.

Až po absolvování tohoto ročního výcviku se může

uchazeč stát naším realitním makléřem. Tato praxe je

shodná ve všech zemích, ve kterých Tecnocasa působí.

Odkdy působíte v České republice a jak velká je
vaše místní pobočka?
Na český trh jsme vstoupili v roce 2006, tedy těsně

před začátkem hospodářské krize. Máme zde dvě

Vincenzo de Blasio,
společnost Tecnocasa

Prvním obchodním partnerem Bohemky, kterého jsme v naší nové rubrice vyzpovídali, je
 předseda představenstva společnosti Tecnocasa, pan Vincenzo de Blasio. Vincenzo je velký
fotbalový  fanoušek a výborný hráč, který hrál fotbal profesionálně doma v Itálii i ve Francii.
Na  Bohemce má rád její rodinnou atmosféru, která mu velice připomíná prostředí jeho firmy. 

Pomáhají Bohemce
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aktivní kanceláře plus finanční oddělení. Finanční

oddělení Kiron se zaměřuje na jednání s bankami a umí

u bank zajistit výhodné podmínky pro naše klienty. 

S jakými specifiky jste se na našem trhu setkal?
Čeští klienti jsou určitě odlišní oproti klientům v Itálii.

Češi jsou hodně nedůvěřiví a chtějí mít vše tzv. černé

na bílém. Tato odlišná mentalita si dokonce vyžádala

určité změny v organizaci práce v naší pobočce.

Český trh je málo technicky konsolidovaný

a i výrazně méně likvidní. Většina finančních

prostředků investovaných do nemovitostí je

získávána od bank. Českým specifikem je

i skutečnost, že velké množství nemovitostí je stále

v rukách relativně malého počtu lidí. 

Jak se podepsala současná krize na realitním trhu
v České republice?
Trh se jednoznačně mění. Současná situace je

relativně dramatická. Trh je v současnosti málo

likvidní. Mění se chování klientů i bank. Banky daleko

více prověřují ceny nemovitostí a nejsou ochotny

půjčovat větší částky. Klienti jsou nyní podstatně

náročnější než před krizí a více rozlišují mezi

jednotlivými nemovitostmi, jejich skutečným stavem

a jejich polohou. U pronájmu nemovitostí se situace

také o dost zhoršila. Klienti preferují spíše menší byty

a o byty nad 80 m2 je výrazně menší zájem než dříve.

Krize má ale i svůj očistný smysl. Věřím, že pomůže

odstranit z trhu nepoctivé obchodníky, kteří používají

neférové praktiky.

Přejděme nyní k fotbalu a Bohemce. Jaký je Váš
osobní vztah k fotbalu, hrajete jej?
Fotbal je moje velká vášeň a hraji jej od mala. Hrál

jsem fotbal dokonce profesionálně. Doma v Itálii jsem

hrál třetí ligu za Foggiu, kde mě trénoval Zdeněk

Zeman. To byl velmi náročný a málomluvný trenér. Byl

na nás velmi přísný, ale hodně jsme se toho pod ním

naučili. Ve Foggii jsem hrál s Giuseppem Signorim,

Baianem, Rambaudim nebo Šalimovem. Z Foggie

jsem pak odešel do Francie, kde jsem hrál za

Mylhúzy. Když jsem přišel pracovně do České

republiky, tak jsem začal hrát za Přední Kopaninu.

Zde jsem se potkal se současným asistentem Sparty

Martinem Haškem. V současnosti bohužel už příliš

nehraji, nezbývá mi na to čas. 

A co Bohemka, chodíte na její utkání pravidelně?
Bohemku mám moc rád. Líbí se mi rodinná atmosféra,

která na stadionu v Ďolíčku panuje. Připomíná mi to

prostředí naší firmy. Tak jak je na Bohemce středem

zájmu fanoušek, je u nás klient. Na Bohemku chodím

vždy, když je alespoň trochu slušné počasí. Nemám rád

zimu na stadionu a v zimních měsících je to pro mě

jako pro Itala hrozné. Už se těším na první jarní utkání

v Ďolíčku. Určitě zde zase bude skvělá atmosféra.

Podporuje společnost Tecnocasa sport i doma
v Itálii?
Jednoznačně. Naše společnost podporuje aktivity

zaměřené na zdraví, tedy i sport. Podporujeme různé

kluby v různých sportovních odvětvích. Ve fotbale

podporujeme hlavně týmy AC Parma a AC Milán. 

V čem spočívá Vaše podpora Bohemky?
Zajišťujeme klubu především služby v oblasti realit.

V našem bytě bydlí například trenér Pavel Hoftych.

Doufáme, že je zde plně spokojen.

Co byste popřál Bohemce do jarní části?
Aby se jí dařilo jak fotbalově, tak ekonomicky. Pevně

věřím, že se Bohemce podaří zachránit první ligu.

Skvělá podpora fanoušků ji k tomu předurčuje.
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Proč však zrovna ježek? „Před několika lety zde

proběhla rekonstrukce a v útrobách se našel ježek,“

osvětluje záhadu vršovického hlavolamu majitel.

Příjemné prostředí je sladěné s pohotovou obsluhou

a každý si najde právě to, co potřebuje. V restauraci je

nabídka tří druhů piv. Plzeňskou

dvanáctku doplňuje

jedenáctistupňový Excelent a desítka

Gambrinus. 

„Snažíme se vyjít všem lidem vstříc,

což se týká i našeho jídelníčku. V něm

nabízíme klasické hotovky, minutky

nebo speciality na grilu. Navíc hotová

jídla podáváme i ve večerních

hodinách,“ popisuje Dědek další

z lákadel. Tím výčet ale nekončí:

„Každý čtvrtek zde pořádáme zvěřinové nebo vepřové

hody. Po týdnu se to pravidelně střídá a je to velmi

úspěšné,“ libuje si Dědek, který má i v personálu

vysloveně fotbalové obsazení. Ve směnách se střídají

synové dvou sparťanských legend Jana Tennera

a Josefa Vojty.

Restauraci a vinárnu U Ježka nepřehlédnete.

Pokud jedete směrem k Ďolíčku po Vršovické ulici,

tak na křižovatce u nádraží spatříte Klokana. Tedy ne

živého, ale odkazujícího na bohemáckou hospůdku,

která poté leží o sto metrů dál. Je ještě nějaké

sepjetí s klubem? „Chodí sem i hráči A-mužstva

nebo lidé z mládeže Bohemians. Nejčastější klientelu

ale tvoří fanoušci zelenobílých. „Vždycky při

zápasech Bohemky máme v dolním salonu, kde je

čtyřicet míst, puštěný přenos. Lidi už si navykli

a opravdu chodí,“ pochvaluje si Dědek přízeň

Klokanů a představuje svou vizi do

nejbližší budoucnosti: „Nechám nad

vchodem zřídit držák na vlajku

a vždy když bude Bohemka hrát

zápas, tak zde vlajka bude vlát, aby

bylo každému jasné, kdo je tady

vládcem. Navíc chystáme i obměnu

jídelního lístku v tom ohledu, že

budeme postupně přejmenovávat

naše jídla na názvy spojenými

s Bohemkou. Takže se fanoušci

budou moci těšit například na Vršovický dloubák

Antonína Panenky,“ uzavírá sympatický majitel své

povídání. Z jakého druhu masa tato specialita bude

asi není třeba dodávat...

V restauraci a vinárně U Ježka se výborně napijete

a především najíte. My jsme při naší návštěvě ochutnali

guláš se stylovým názvem Bohemians, který se podává

s bramboráčky a moc jsme si pochutnali. Jídlo krásně

spláchnete například dvanáctkou a na vytrávení se zde

nemůže podávat nic jiného, než zelená – tradiční pití

Bohemáka. Zelenou navíc dostanete v perfektně

vychlazených skleničkách.

Restaurace
U Ježka

Bohemácké hospody

Ač se restaurace a vinárna U Ježka
jmenuje tak, jak se jmenuje, věřte,
že jde vysloveně o bohemáckou
hospůdku. „Tento název má res-
taurace už řadu let, nechtěli jsme
měnit tradici. I tím se podobáme
Bohemce,“ vysvětluje majitel pod-
niku Lubomír Dědek, který má za-
řízení ve své gesci čtvrtým rokem.

„Nechám nad
vchodem zřídit držák
na vlajku a vždy když
bude Bohemka hrát
zápas, tak zde vlajka
bude vlát, aby bylo
každému jasné, kdo

je tady vládcem.“

Bohemácké hospody
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Hlásit se můžete u Michala Holase dvěma způsoby:

1)  mailem na zajezdy@fc-bohemians.cz , do mailu

uveďte seznam přihlašovaných fanoušků (jméno

a příjmení), příp. telefonické spojení na toho, kdo

posílá mail,

2)  SMSkou na mobil 606 814 521, do zprávy uvést

jména a příjmení všech přihlašovaných.

Přehled cen jednotlivých zájezdů – cena na 1
osobu je minimální při plném autobusu (50 osob):

24. 03. 2010 – České Budějovice – 220 Kč

17. 04. 2010 – Slovácko – 360 Kč

01. 05. 2010 – Liberec – 170 Kč

05. 05. 2010 – Příbram – 150 Kč

15. 05. 2010 – Brno – 300 Kč

Sraz účastníků zájezdů bývá cca 1 hod před

stanoveným odjezdem busu na stadiónu Bohemians

1905 v Ďolíčku. Vstupenky na utkání bývají většinou

v prodeji týden před termínem utkání ve Fanshopu

v Ďolíčku.

Zaplacením jízdného se účastnící zájezdů

zavazují dodržovat následující podmínky

přepravy:

�  Fanoušci v podnapilém stavu nebudou do autobusu

vpuštěni.

�  Do autobusu je zakázáno vnášet „tvrdý” alkohol

nebo víno. Větší množství piva bude odebráno

a vráceno při příjezdu zpět do Prahy.

�  Při zastávkách na benzínkách platí zákaz nákupu

a konzumace vína a tvrdého alkoholu. 

�  V autobusu platí přísný zákaz kouření. 

�  Porušení zákazů či znečištění nebo poškození

autobusu bude mít za následek vysazení viníka

z autobusu při nejbližší vhodné příležitosti.

Informace
pro fans

Výjezdy

Přinášíme Vám informace o pořádání au-
tobusových zájezdů na zbývající mimo-
pražská utkání Bohemians 1905 v jarní
části sezóny 2009–2010.

Výjezdy
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29. ledna 2005
Smutné mrazivé sobotní odpoledne prožily stovky

fanoušků Bohemians v Horních Počernicích. Zápas

o páté místo nebyl jen posledním zápasem Klokanů

na turnaji Tipsport cup, ale byl to vůbec poslední zápas

před konkursem. Pak už klubu začal hrozit zánik

a definitivní konec. Bohemians prohráli s rezervním

týmem Slavie 0:5 a kádr se rozpadl. “V sobotu jsme

se v kabině viděli společně naposledy,” smutně

poznamenal jeden z hráčů Michal Lesák. „Je to krutá

realita, současná Bohemka končí.“

21. března
Po neúspěšných pokusech několika investorů z nedávné

doby, přišli samotní fanoušci Bohemians s projektem

na záchranu svého klubu. V únoru vznikla aktivita SOS

Klokan, která měla za cíl sjednotit fanoušky a zjistit

možnou pomoc z řad příznivců. Ohlas byl obrovský.Na

základě sebraných informací od fanoušků se iniciátoři

aktivity SOS Klokan rozhodli založit subjekt, který by

zastupoval příznivce Klokanů – DRUŽSTVO FANOUŠKŮ

BOHEMIANS. Základní cíl byl jediný – navázat na historii

vršovického klubu a pomoci případnému investorovi

v přípravách na novou sezónu třetí ligy.

23. března
Na stadiónu Bohemians bylo ve středu dopoledne

znovu živo. Nehrál se zde žádný fotbalový zápas,

Přesně před pěti lety
bylo založeno DFB

Historie

Právě dnes je tomu pět let, kdy začala
cesta fanoušků za záchranou fotbalového
klubu Bohemians. V roce 2005 slavila Bo-
hemka sto let od založení klubu, ale para-
doxně to byl nejtěžší rok v celé historii
klubu. Pády, vzestupy, slzy smutku, slzy ra-
dosti, výhry i prohry – to vše zažili fanoušci
zelenobílých barev během roku 2005.
V tomto roce se zrodil příběh, který se na-
konec zapsal nejen do dějin zelenobílého
klubu, ale i do dějin evropského fotbalu.
Fanoušci Bohemians během dvou měsíců
vybrali přes tři miliony korun, zachránili
klub před úplným zánikem a pomohli mu
začít alespoň třetí ligu. Záchranu vedlo
Družstvo fanoušků Bohemians, které se
stalo akcionářem klubu a dodnes vlastní
10,98 % akcií Bohemians 1905. Fanoušci
mají své zastoupení v dozorčí radě a spo-
lupodílejí se na řízení klubu. Bez jejich
souhlasu není možné prodávat akcie dal-
ším subjektům.

Historie
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Družstvo fanoušků Bohemians pořádalo tiskovou

konferenci. Zájem byl obrovský. Do tiskového centra

dorazilo pět desítek novinářů, včetně pěti televizních

štábů. V Ďolíčku sice byla odpojena elektřina, přesto

tisková konference proběhla hladce a trvala téměř

hodinu. Fanoušci Bohemky oficiálně oznámili úmysl

zachránit svůj fotbalový klub.

24. března
Družstvo fanoušků Bohemians, které si dalo za cíl

zachránit fotbalový klub, zaznamenalo první velký

úspěch. Na první setkání do pražské restaurace Klepáč

dorazilo přes tři sta příznivců zelenobílých. Krátce před

čtvrteční půlnocí zástupci družstva oznámili stav

vybraných peněz – den po oficiálním započetí celého

projektu fanoušci mezi sebou vybrali 627 tisíc korun

českých. A to byly jen peníze, které do družstva vložili

zakladatelé a lidé na setkání v restauraci.

31. března
Fanoušci Bohemians mezi sebou během jediného týdne

vybrali přes milión korun na záchranu svého

milovaného klubu. Družstvo fanoušků Bohemians mělo

v tuto dobu kolem čtyř set členů a denně přibývaly

přihlášky dalších desítek příznivců. Cíl je jediný:

záchrana a v létě start ve třetí lize. Vedení družstva

jménem fanoušků už zahájilo jednání s fotbalovým

svazem, s TJ Bohemians i se správcem konkurzní

podstaty Vladimírem Humlem.

8. dubna
Družstvo fanoušků Bohemians spolupracuje na

záchraně klubu se společností AFK Vršovice, která

sdružuje příznivce Klokanů z finančního sektoru

a s pomocí jejich kontaktů by se klub mohl v budoucnu

financovat. Celý projekt je na začátku, ale už má

za sebou i konkrétní kroky. Tím nejpodstatnějším je

odkoupení práv k soutěžím a historie klubu od správce

konkurzní podstaty. 

16. května
V 11 hodin začala v hotelu Hilton oficiální tisková

konference nástupnického subjektu fotbalového

klubu Bohemians Praha. Řízením klubu bude pověřen

Jiří Steinbroch, který ve fotbalovém prostředí působil

již mnoho let. V pátek, tedy 13. května 2005

Výkonný výbor Českomoravského fotbalového svazu

rozhodl, že společnost AFK Vršovice, a.s. splnila

veškeré podmínky stanovené Českomoravským

fotbalovým svazem a tedy, že se stává členem

Českomoravského fotbalového svazu a jediným

CO JE DFB:
Družstvo fanoušků Bohemians
sdružuje fandy, kterým není
lhos tejný osud fotbalových
Bohe mians. Všichni naši členové vstoupilido
družstva s cílem pomoci záchraně Bohemky
podle svých možností. Historicky prvním
členem družstva se stal herec Ivan Trojan. 
DFB bylo založeno 21. března 2005. Členem
Družstva fanoušků Bohemians se mohou stát
fyzické osoby a právnické subjekty.

legitimním pokračovatelem fotbalového klubu

Bohemians Praha.

12. června
Ojedinělá věc v českém fotbale se podařila. Fanoušci

Bohemians, kteří mezi sebou vybrali přes tři milióny

korun, na své členské schůzi odsouhlasili vstup do

společnosti Bohemians 1905, a stali se tak akcionáři

klubu. V platnost tak vstoupila dohoda, kterou uzavřeli

zástupci DFB a Bohemians 1905. Podle ní patří

fanouškům 10 procent a jedna akcie k tomu.

Schvalování tohoto bodu patřilo k nejdůležitějším

bodům členské schůze v Edenu. Pro hlasovalo 632

fanoušků, nikdo se nezdržel ani nebyl proti. 

7. srpna
“Doba temna končí, pro nás slunce opět vyšlo,” stálo

na jednom z transparentů za brankou při historickém

návratu Bohemians na fotbalovou mapu světa. První

mistrovský zápas po znovuzrození sehráli Klokani

v Ďolíčku proti Slavii B. Do Ďolíčku přišlo 7 344 diváků.

Bohemka sice prohrála v prvním kole třetí ligy 0:1, ale

i přes porážku ještě deset minut po utkání fanoušci

děkovali hráčům za jejich výkon.

Magazin Bohemka Boleslav 2 2010.qxd:Bohemka2  18.3.2010  15:18  Stránka 33



34 Klubový magazín Klokan

Utkání Bohemians 1905 – FK Mladá Boleslav nebylo

zvláštní tím, co předvedli hráči obou týmů na hřišti, ale

opakovaným výpadkem světel. Bohemka, která

v momentu zhasnutí vedla 1:0, se po návratu na hřiště

už nedokázala plně zkoncentrovat a ztratila vedení a tím

i dva nesmírně cenné body v boji o záchranu první ligy.

Pojďme tedy na relativně nedávnou událost společně

zavzpomínat. Virtuální Ďolíček ji tehdy popsal takto.

„Cesta za tmou” – tak by se dal pojmenovat zápas

s Mladou Boleslaví. Dvacet minut před koncem zápasu

totiž umělé osvětlení ve vršovickém Ďolíčku dvakrát

vypadlo a fanoušci se strachovali, zda se zápas dohraje.

„Laicky řečeno, příčinou výpadku byly dvě porušené

výbojky, které v krátkém sledu za sebou vyhodily

pojistky,” zdůvodňuje výpadek technický ředitel

Bohemians 1905 Milan Boubín, který zároveň ihned

situaci řešil s přítomnými techniky. „Na Bohemce je

i záložní zdroj, který může ihned nahradit ten stávající,

ale v tom problém nebyl,” dodal Boubín. 

Umělé osvětlení na stadionu v Ďolíčku bylo

vybudováno v zimní přestávce. Prošlo přísnými testy,

pod umělým osvětlením mužstvo trénovalo i den před

utkáním s Mladou Boleslaví. Smůla se nelepí jen

fotbalistům na kopačky, ale je přítomná i na střeše

hlavní tribuny. „Dvě výbojky vyhořely krátce po sobě na

rampách na hlavní tribuně. Když jedna praskla,

vyhodila celou síť. To se opakovalo dvakrát po sobě,”

popsal situaci Milan Boubín.

Při první přestávce se rozhodčí rozhodli obě mužstva

odvolat z plochy, protože bylo jisté, že pauza bude

trvat minimálně deset minut. „Rozhodčí i diváci byli

o průběžném stavu neplánované přestávky

informováni,” podotkl Lukáš Přibyl, ředitel klubu.

„V podobných případech může být pauza dlouhá

maximálně jednu hodinu, pokud by se zápas nedohrál,

s největší pravděpodobností by se musel opakovat,”

dodal Přibyl. První pauza trvala jedenáct minut, druhá

přestávka trvala dvanáct minut. „Celkem se jednalo

o třiadvacet minut, což neohrozilo dohrání zápasu, ale

bylo to samozřejmě nepříjemné,” prohlásil Přibyl.

Po druhém přerušení se svítilo již jen na osmdesát

procent. Vliv na okolí stadionu a na další světla tento

výpadek neměl, protože umělé osvtělení funguje na

samostatné síti, která nesouvisí s ostatním osvětlením

na stadionu.

Věřme, že se dnešní utkání na Strahově, které bude

také probíhat pod umělým osvětlením, obejde bez

takovéhoto výpadku a uvidíme celý zápas bez

jakéhokoliv nežádoucího přerušení.

Slavná a neslavná utkání

Bohemians 1905
FK Mladá Boleslav

Rubriku slavná a neslavná ut-
kání zahájíme vzpomínkou
na vzájemné utkání Bohemi-
ans 1905 a Mladé Boleslavi,
které se uskutečnilo téměř
přesně před dvěma roky
v neděli 23. března 2008 na
stadionu v Ďolíčku.

Bohemians 1905 1 (0) 
Mladá Boleslav 1 (0) 

Branky: 61. Škoda – 77. Holub.

Rozhodčí: Jech – Košec, Teuber.

ŽK: Rada – Mašek, Řezníček, Táborský, Kalina.

Diváků: 6729.

Bohemians 1905: Zich – Karal (36. Marek), Rada, Nikl,

Šmarda – Rezek, Morávek, I. Hašek, Bartek (83.

Moravec) – Slezák (58. Ordoš), Škoda.

Mladá Boleslav: Miller – Ševinský, Rajnoch, Rolko,

Kopic – Sedláček (73. Táborský), Hodúr, Kalina, Poláček

(29. Mašek) – Řezníček (60. Holub), Kysela.
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LIGOVÁ TABULKA PO 19. KOLE
PO. TÝM Z V R P GV GO BODY PŘÍŠTÍ SOUPEŘI

1 Teplice 19 11 7 1 33 18 40 Brno, Slovácko, Bohemians 1905
2 Sparta 19 10 9 0 23 9 39 Olomouc, Jablonec, Brno
3 Jablonec 19 11 4 4 22 16 37 Příbram, Sparta, Liberec
4 Ostrava 19 10 6 3 28 17 36 České Budějovice, Střížkov, Slavia
5 Plzeň 19 9 6 4 23 15 33 Kladno, Příbram, Mladá Boleslav
6 Slavia 19 8 7 4 25 16 31 Slovácko, Liberec, Ostrava
7 Olomouc 19 8 4 7 31 20 28 Sparta, Mladá Boleslav, Kladno
8 Mladá Boleslav 18 7 4 7 29 24 25 Bohemians 1905, Olomouc, Plzeň
9 Brno 19 6 6 7 17 23 24 Teplice, Kladno, Sparta

10 Příbram 18 7 3 8 19 21 24 Jablonec, Plzeň, Střížkov
11 Liberec 19 6 3 10 19 26 21 Střížkov, Slavia, Jablonec
12 Bohemians 1905 19 5 5 9 11 19 20 Mladá Boleslav, České Budějovice, Teplice
13 České Budějovice 19 3 7 9 16 25 16 Ostrava, Bohemians 1905, Slovácko
14 Slovácko 19 4 3 12 15 27 15 Slavia, Teplice, České Budějovice
15 Kladno 19 4 2 13 13 29 14 Plzeň, Brno, Olomouc
16 Střížkov 19 3 2 14 17 36 11 Liberec, Ostrava, Příbram

TABULKA DOMA PO 19. KOLE
PO TÝM Z V R P GV GO B

1 Ostrava 10 8 2 0 19 6 26
2 Jablonec 10 7 2 1 14 6 23
3 Teplice 9 6 3 0 14 5 21
4 Příbram 8 6 1 1 13 8 19
5 Olomouc 10 5 3 2 20 8 18
6 Plzeň 9 5 3 1 15 9 18
7 Slavia 10 5 3 2 17 9 18
8 Mladá Boleslav 10 5 2 3 19 12 17
9 Sparta 9 4 5 0 10 3 17

10 Liberec 9 4 2 3 11 9 14
11 Brno 9 4 2 3 10 10 14
12 Střížkov 10 3 2 5 9 14 11
13 Bohemians 1905 10 3 2 5 6 7 11
14 Slovácko 9 3 1 5 9 11 10
15 České Budějovice 10 1 6 3 7 8 9
16 Kladno 9 2 0 7 7 16 6

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet
remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené,
Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.

TABULKA VENKU PO 19. KOLE
PO TÝM Z V R P GV GO B
1 Sparta 10 6 4 0 13 6 22
2 Teplice 10 5 4 1 19 13 19
3 Plzeň 10 4 3 3 8 6 15
4 Jablonec 9 4 2 3 8 10 14
5 Slavia 9 3 4 2 8 7 13
6 Olomouc 9 3 1 5 11 12 10
7 Ostrava 9 2 4 3 9 11 10
8 Brno 10 2 4 4 7 13 10
9 Bohemians 1905 9 2 3 4 5 12 9

10 Mladá Boleslav 8 2 2 4 10 12 8
11 Kladno 10 2 2 6 6 13 8
12 České Budějovice 9 2 1 6 9 17 7
13 Liberec 10 2 1 7 8 17 7
14 Příbram 10 1 2 7 6 13 5
15 Slovácko 10 1 2 7 6 16 5
16 Střížkov 9 0 0 9 8 22 0

19. KOLO
14. 3. 17.00 Střížkov – Slovácko 1:1
14. 3. 15.00 České Budějovice – Liberec 1:1
13. 3. 18.20 Slavia – Teplice 0:0
14. 3. 17.00 Mladá Boleslav – Sparta Praha 1:1
14. 3. 17.00 Olomouc – Příbram 3:1
14. 3. 15.00 Jablonec – Kladno 1:0
14. 3. 15.00 Plzeň – Bohemians 1905 3:0
15. 3. 17.30 Brno – Ostrava 1:1

20. KOLO
20. 3. 18.00 Teplice – Brno
22. 3. 17.30 Slovácko – Slavia
20. 3. 18.00 Liberec – Střížkov
20. 3. 18.00 Ostrava – České Budějovice
21. 3. 17.00 Bohemians 1905 – Mladá Boleslav
20. 3. 18.00 Příbram – Jablonec
20. 3. 13.30 Kladno – Plzeň
20. 3. 15.45 Sparta – Olomouc

21. KOLO
24. 3. 17.30 Střížkov – Ostrava
24. 3. 17.30 České Budějovice – Bohemians 1905
25. 3. 17.30 Slavia – Liberec
25. 3. 17.30 Teplice – Slovácko
24. 3. 17.30 Olomouc – Mladá Boleslav
24. 3. 20.00 Jablonec – Sparta
24. 3. 17.30 Plzeň – Příbram
24.  3. 17.30 Brno – Kladno

STŘELCI:
10 Kulič (Ml. Boleslav)
9 Ordoš (Olomouc)
7 Lička (Ostrava), Šultes (Olomouc)
6 Došek (Brno), Mahmutovič (Teplice)
5 Švancara (Slovácko), Wilfried (Sparta) 
4 Štohanzl (Bohemians 1905), Blažek (Liberec), Jeslínek,

Ibe (oba Bohemians Praha), Mareš, Stožický (oba Teplice), Sylvestre (Ml.
Boleslav), Šenkeřík (Slavia), Holenda (Sparta), Pavlík (Jablonec),
Ondrášek (Č. Budějovice), Bakoš (Plzeň). 

BRANKÁŘI S NULOU
10 Blažek (Sparta)
9 Daněk (Plzeň)
8 Grigar (Teplice), Špit (Jablonec)
7 Sňozík (Bohemians 1905), Kučera (Č. Budějovice), Bureš (Brno)

Statistiky Gambrinus ligy
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GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

Partneři mládeže
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Dominika trénuji od začátku této sezóny, kdy jsem

převzal ročník 1999. Za tuto dobu jsem v něm mohl

poznat kluka – Bohemáka tělem i duší, na kterém je při

každé příležitosti vidět, že fotbal je pro něj vším.

Všechny tréninky odpracuje poctivě a to se odráží na

jeho výkonech v zápasech. Na podzim byl

jednoznačným vůdcem týmu a ačkoli záložník, byl naším

nejlepším střelcem. Nastupuje na postu středního

Bohemácké naděje

Jak ho vidí trenér
Jakub Harant

záložníka, kde může naplno využít svých hlavních

předností – dobrého pohybu a skvělé techniky.

Dirigentské schopnosti, jaké předvádí na fotbalovém

hřišti, však na něm v šatně nepoznáte. V koutku ale

určitě nesedí, žádnou legraci nezkazí. Posledních několik

týdnů zimní přípravy zažívá nepatrný útlum, ale pevně

věřím, že na jaře to opět bude ten Dominik, který táhne

celý tým k dobrým výkonům a výsledkům. A pokud

Dominik bude pokračovat v nastoupené cestě i nadále,

není vyloučeno, že se mu jednou vyplní jeho velké přání

– nastoupit v Ďolíčku v dresu dospělé Bohemky.

Dominik Richter
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Dominik Richter

Datum narození: 17. 9. 1999

V kolika letech jsi začínal

s fotbalem a kdo tě k němu

přivedl?

Fotbal jsem začal hrát ve čtyřech

letech a přivedli mě k němu

rodiče.

Jaká byla tvoje cesta do

Bohemky?

Začínal jsem v FK Říčany, kde

jsem hrál přibližně 1,5 roku, pak

mě rodiče přivedli sem do

Bohemky, kde působím již

čtvrtým rokem.

Jaký je tvůj fotbalový vzor?

Cristiano Ronaldo a Ferenc Róth.

Oblíbený film, hudební

skupina či interpret?

Můj oblíbený film je Já Legenda,

ze zpěváků mám rád Michaela

Jacksona

Oblíbené jídlo?

Špagety a různé jiné těstoviny
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Milujeme vaše barvy

- tak jako vy!
Fortuna je hrdým

generálním partnerem 

Bohemians 1905.

Více informací na www.ifortuna.czwww.ifortuna.cz

Získejte řadu benefitů, výhod Získejte řadu benefitů, výhod 
a výher od Fortuna Klubu Plus!a výher od Fortuna Klubu Plus!

• U Fortuny vyhráváte odkudkoliv a kdykoliv 
       - na internetu, po telefonu, z mobilu nebo v pobočce.

• Za každou sázku dostanete klubové body, které vám například zajistí: 

Staňte se naším věrným klientem a my vás budeme stále odměňovat.Staňte se naším věrným klientem a my vás budeme stále odměňovat.

       - navýšení výhry
       - dárky a speciální předměty

       - informační servis
       - kursovou Nabídku PROFÍK 
            pomocníka k vyšším výhrám

• Nakupujete se slevou.

• V řadě různých soutěží vyhráváte atraktivní ceny. 

• Na začátku obdržíte 200 Kč jako vstupní bonus.
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www.ifortuna.cz

Získejte řadu benefitů, výhod 
a výher od Fortuna Klubu Plus!

Staňte se naším věrným klientem a my vás budeme stále odměňovat.

Tabulka Divize A po 16. kole

1. Příbram B 16 11 3 2 31:14 36 (12)
2. Kunice 16 8 6 2 13:5 30 (6)
3. Meteor Praha 16 8 3 5 28:24 27 (3)
4. Bohemians 1905 B 16 8 2 6 27:20 26 (2)
5. Votice 16 7 3 6 26:21 24 (0)
6. Tábor 16 7 3 6 22:21 24 (0)
7. Řevnice 16 7 1 8 30:30 22 (-2)
8. Domažlice 16 6 3 7 25:21 21 (-3)
9. Doubravka 16 6 3 7 27:28 21 (-3)
10. Třeboň 16 6 3 7 21:24 21 (-3)
11. Strakonice 1908 16 6 3 7 20:23 21 (-3)
12. Benešov 16 6 3 7 21:29 21 (-3)
13. Tachov 16 5 3 8 29:30 18 (-6)
14. Dukla Praha B 16 4 5 7 20:32 17 (-7)
15. Hořovicko 16 4 3 9 21:28 15 (-9)
16. Malše Roudné 16 3 5 8 13:24 14 (-10)

Zápas na umělé trávě v areálu Šeberov přinesl dle

očekávání řadu osobních soubojů, ke kterým svádí

i menší rozměry hřiště. Mladíci v dresu Bohemky se sice

v úvodních minutách tlačili na polovinu soupeře, ale

ani jeden z náznaků šance nedotáhli do konce. Soupeř,

který těžil ze své výškové převahy a důrazné hry, hrozil

především ze standardních situací, včetně autových

vhazování. První branku přinesla 30. minuta, kdy

obrana Bohemky zaváhala a po přetaženém centru

nechala na zadní tyči osamoceného Bošanského.

Do druhého poločasu se pokusil trenér Hradecký oživit

tým dvojím střídáním, na hřiště přišel uzdravený Nešpor

s Kavkou. Obraz hry se ale příliš nezměnil, především

v prvních dvaceti minutách druhé půle měli klokani míč

více na kopačkách a vytvářeli si i šance, ovšem bez

efektu. Soupeř si své vedení v závěru zápasu pohlídal

a navíc v nastaveném čase výhru hostů stvrdil Rejka.

Trenér Václav Hradecký: „Věděli jsme, že na

menším hřišti v Šeberově je důležité dát první branku.

Zápasy jsou zde plné osobních soubojů a hřiště

nahrává spíše defenzivě. Své šance jsme v úvodu

zahodili a soupeř nás potrestal. Ve druhé půli jsme

v úvodu opět měli míč více na kopačkách, ale

bezúčelně a bez potřebného tahu na branku.”

Juniorka podlehla
Řevnici

B-tým

Bohemians 1905 B 0 (0)
Slavoj Řevnice 2 (1)

Branky: 30. Bošanský, 90. Rejka.

Bohemians 1905 B: Marek – Kolísek, Barros, Brhlík,

Ježdík – Gröbl (46. Kavka), Hauer, Dian, Pavlík

(73. Vůch) – Slezák (46. Nešpor), Formáček. 
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Jako jiné kluby, tak i nás se týká obměna ženského

kádru z důvodu odchodu hráček, které měli chuť založit

vlastní tým. Za DFK Klokanky bychom jim alespoň touto

cestou chtěly poděkovat za dosavadní spolupráci a popřát

jim mnoho futsalových úspěchů v nadcházejících

sezonách.

V návaznosti na vzniklou situaci jsme vyhlásily nábor

nových hráček. Hledáme ty, které mají zájem učit se

novým dovednostem s balónem, ale také mají týmového

a bojovného ducha. Přijímáme hráčky starší 16ti let a to

z důvodu tréninků i zápasů ve večerních hodinách.

Pokud máte chuť, můžete se nejprve přijít podívat na

některý z našich tréninků nebo se ho aktivně zúčastnit. 

Náš klub vznikl v roce 2007. Hlavním impulzem bylo

nadšení pro stejnou věc: „Zelenobílé barvy“. Není tedy

divu, že jsme převážně složené z fanynek Bohemians

1905, což vystihuje „klokanice“ v našem logu.

Každoročně se účástníme dvou soutěží – Oficiální

soutěže „PSMF“ (Pražský svaz malého fotbalu), které

jsme členy v jarní i podzimní části, a dále pak hrajeme

„Strahovskou ligu“. Tu jsme bohužel prozatím museli

opustit, ale hodláme se do ní již na podzim vrátit

s novými členkami.

Případné zájemkyně volejte +420 774310715 nebo

pište na klokanky@seznam.cz, www.klokanky.wz.cz

Tým DFK Klokanek se na Vás těší.

DFK KLOKANKY
PŘIJÍMAJÍ NOVÉ
HRÁČKY

Rozpis zápasů ŽFL jaro 2010 – základní skupina
DFC Café Klub – DFK Klokanky 
ČT – 8. 4. od 21:00

(Sportovní a rekreační areál Pražačka – hřiště č. 1)

DFK Klokanky – Ambassadors
ČT – 15. 4. od 20:00

(Sportovní a rekreační areál Pražačka – hřiště č. 1)

SBA Expert Hummel – DFK Klokanky 
ČT – 22. 4. od 20:00

(Sportovní a rekreační areál Pražačka – hřiště č. 1)

Na této straně se budou pravidelně obje-

vovat novinky z týmů, které patří do zele-

nobílé rodiny. Fotbalová Bohemka si váží

všech, kdo se snaží propagovat jméno Bo-

hemky a dávají do toho především vlastní

energii a mnohdy i peníze. Kluby vzniklé

z nadšení jsou nedílnou součástí příběhu

Bohemky a jsme rádi, že se též honosí ná-

zvem Bohemians. Proto vám budeme při-

nášet zajímavosti z futsalu, hokeje a také

od Klokanek, kterými právě dnes začí-

náme. Klokanky se do myslí fanoušků za-

psaly nejen svými výkony, ale i zajímavým

kalendářem pro rok 2009.

Aktuální soupiska ŽFL jaro 2010

PŘIJMENÍ A JMÉNO HRÁČKY

Dvořáková Tereza
Jadwiszczoková Andrea
Janáčová Sandra
Janíková Věra
Kaňková Jana
Kasalická Anna
Kučerová Radmila
Sláviková Lujza
Slováková Alena
Tichovská Simona

My jsme taky Bohemka
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Bohemians 1905 – FK Mladá Boleslav 43

Fotogalerie fans
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GENERÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI HLAVNÍ PARTNEŘI

Partneři Bohemians 1905
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OFICIÁLNÍ DODAVATELÉ

PARTNEŘI
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Hlavní trenér: Karel Stanner

Asistent: Ladislav Maier

BRANKÁŘI

12 Jan Šeda 17. 12. 1985

27 Miroslav Miller 19. 08. 1980

OBRÁNCI

4 Adrian Rolko 14. 09. 1978

5 Tomáš Janíček 07. 09. 1982

6 Václav Kalina 15. 07. 1979

23 Tomáš Hrdlička 17. 02. 1982

26 Václav Procházka 08. 05. 1984

ZÁLOŽNÍCI

3 Tomáš Fabián 10. 09. 1989

11 Ondřej Kúdela 26. 03. 1987

13 Tomáš Poláček 29. 08. 1980

14 Ludovic Sylvestre 05. 02. 1984

18 Alexandre Mendy 14. 12. 1983

21 Ondřej Zahustel 18. 06. 1991

28 Michal Sedláček 27. 10. 1988

33 Lukáš Opiela 13. 01. 1986

ÚTOČNÍCI

8 Ivo Táborský 10. 05. 1985

20 Marek Kulič 11. 10. 1975

15 Libor Tafat 12. 12. 1986

16 Luboš Pecka 19. 02. 1978

19 Jan Chramosta 12. 10. 1990

22 Jan Bořil 11. 01. 1991

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

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

11 Ferenc Róth 24. 12. 1978

15 Jiří Kaufman 28. 11. 1979

16 Jan Moravec 13. 07. 1987

20 Amadou Cissé 23. 10. 1985

25 Martin Kotyza 01. 10. 1984

26 Rastislav Vdovjak 12. 04. 1990

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

21 Milan Škoda 16. 01. 1986

22 Aziz Ibragimov 21. 07. 1986

31 Vladimír Bálek 08. 03. 1981

Bohemians
1905

FK Mladá
Boleslav
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