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Editorial

Klokani si zasloužili víc než bod:
Bohemians 1905 – FK Teplice 1:1
Návrat do Ďolíčku
si nenechalo ujít sedm tisíc
příznivců

Jiří Plíšek:
Bod z Bohemky
je pro nás zlatý.
A fanoušci?
To byla fantazie

Hoftych splnil fanouškům sen:
Vršovičtí
Ne tři, ale hned pět
bodovali
s favoritem útočníků na hřišti!

Vršovické derby jasně pro sešívané:
Slavia – Bohemians 1905 3:0
Pavel Hoftych:
„Rozhodla vyšší
individuální kvalita“
Zasloužená
prohra
Bohemky
2
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Vaniak
opět jako
čaroděj

František Cipro:
„Fantastická atmosféra!“
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Slovo trenéra

Potřetí v řadě
ve Vršovicích

Podruhé na jaře se potkáváme v Ďolíčku a podruhé
během jednoho týdne na území Vršovic. V pondělí
jsme vás svým výkonem a hlavně závěrem utkání příliš
nepotěšili a dostali jsme velikonoční nadílku v Edenu.
Na druhou stranu je třeba vyzdvihnout excelentní
kopací techniku Grajciara. Právě slovenský záložník
vzal osud zápasu do svých rukou. Je potřeba jedním
dechem dodat, že Slavia vyhrála zaslouženě. Naše
mužstvo asi prostředí v Edenu nějakým způsobem
svázalo, nebyli jsme důrazní, chyběl nám pohyb
a hlavně odvaha. Pevně věřím, že dnešní duel bude
jiný. Je nám jasné, že fanoušky je tento souboj
vnímán vysoce prestižně a i my cítíme „jinakost“
tohoto zápasu. Proto jsme sáhli ke zbraním nejtěžšího
kalibru. Povolali jsme Dalibora Slezáka, který je

symbolem znovuzrozené Bohemky, zároveň jde
o hráče s charakterem vítěze, který se rve do
posledního dechu. To dnes bude potřeba. Věřím, že
navážeme na utkání s Teplicemi, kde jsme naší hrou
přinesli dobrý pocit vám fanouškům a zároveň vás
vtáhli do děje utkání. O to víc jsme cítili vaši podporu
a o to nám jde v domácích utkáních především.
Ďolíček je specifický stadion a je potřeba využít
těsného kontaktu fanoušků s hrací plochou a udělat
z vás dvanáctého, třináctého, možná dokonce
čtrnáctého hráče, tak jako se nám to povedlo v utkání
se Severočechy.
DĚKUJEME!
VĚŘÍM, ŽE DNEŠNÍ TĚŽKÉ UTKÁNÍ DOVEDEME
SPOLEČNÝMI SILAMI DO VÍTĚZNÉHO KONCE.
Bohemians 1905 – Hosté
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Na návštěvě u Marka Nikla

Pozor, jedu...!
Boxer Butch to své partnerce ve filmu Pulp Fiction vysvětloval trpělivě: „To není motorka,
to je chopper, lásko.“ Marek Nikl se po silnicích právě na takovém stroji prohání. Vlastně
ne, je to trochu jinak. Zkrátka a dobře, jak pravil Butch: „Zed je mrtvej, lásko.“
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Pulp Fiction jsem viděl asi padesátkrát, ale rozdíl
mezi motorkou a chopperem jsem stejně
nepochopil. Můžete mi ho objasnit?
Chopper má dlouhá řídítka a vidlici a člověk tam sedí
rozvalený. Spousta lidí si je upravuje a předělává,
nebo si je rovnou postaví sami. No a já jezdím na
cruiseru. To je ještě něco trochu jiného. Všichni si
myslí, že je to chopper, jenže jsou na omylu. Je to
podobné, ale není to totéž, i když to někteří lidé
nerozlišují.

tři čtvrtě hodiny. Jedu maximálně sto třicet. Musím
být opatrný, víc předvídat.

Kdy vás chytily motorky?
Zajímal jsem se o ně prakticky hned odmalička. Od
patnácti jsem jezdil na pionýru a v sedmnácti jsem
si udělal papíry na velkou motorku. Až do vojny
jsem měl jawu třistapadesátku. A v Německu jsem
si asi po půl roce udělal radost a koupil si tu
největší, co byla k dostání, aby vydržela. A to byl
tenhle cruiser, má obsah 1,6. Stál kolem dvaceti
tisíc marek, mám ho jedenáct let a jsem s ním
spokojený.

Manželka Petra s vámi nejezdí?
Ne. Bojí se. Svezl jsem ji jednou hned ze začátku,
jenže pištěla. Vždycky to na ni zkouším, chtěl bych ji
svézt, ale nějak se k tomu nemá.

Rodiče vás od tohoto koníčku nezrazovali?
Vůbec ne, naopak – všechny motorky, až na tu
poslední, mi koupil táta. Já na to peníze neměl.
Je jaro, začíná motorkářská sezóna. Už jste
cruiser vytáhl z garáže a oprášil?
Ještě ne. Zatím nebyl čas, měl jsem spoustu starostí.
A když bylo hezky, hráli jsme zrovna ve středu ligu.
Zima byla dlouhá, s kluky, kteří taky mají motorky,
jsem si říkali, že už se těšíme, až skončí. Ale až
nadejde pravá chvíle, cruiser vyndám, opláchnu
a vyjedu. Mám ho v garáži, takže mě nečeká žádná
náročná údržba. Vypadá pořád jako kdysi, ani jsem
ho nemusel zvlášť opravovat. Koupím jen novou
baterku.
Boural jste někdy?
Ne, musím to zaklepat, ale jezdím bez nehody.
Nepočítám to, ale už jsou to desetitisíce kilometrů.
Boural jsem jen s autem, jednou jsem ho otočil na
střechu. Mladý blázen, no.
Jezdíte na cruiseru i na tréninky?
Když je hezké počasí, jezdím skoro každý den. Jen
před zápasem ne. Nasednu u nás doma za Dobříší
a vyrážím. Do Prahy je to tak lepší. Když jsou před
Barrandovským mostem zácpy, nemusím vyrážet dřív,
jako kdybych jel autem. Nějaká ta skulinka se vždycky
najde. Je to akorát padesát kilometrů a trvá mi to tak

Jste dobrý řidič?
Asi jo. Určitě jsem teď obezřetnější než zamlada.
Jezdím spíš na pohodu. Vytáhnu z toho nanejvýš sto
sedmdesát, víc ne. Rychleji jsem jel jen v autě.
Nezávodím. Nejradši jsem, když mám čas. To pak
nejedu po dálnici, ale vezmu to přes Slapy kolem
Vltavy. To je romantika...

A co kluci? Máte tři syny, vozíte je?
To je jasné. Provezu je po vesnici.
A na ryby s nimi chodíte?
Někdy. Rybařím rád. Jsem rodinný typ, ale někdy se
kluků rád zbavím a jedu chytat s kamarády nebo
sám. To víte, synové jsou ještě malí, nevydrží u toho
v klidu. Než nahodím, jeden to namotá a druhý
utrhne.

Bohemce jsem fandil ještě dřív, než
jsem začal hrát fotbal. S manželkou
jsme oba členy DFB a jsem pyšný
na to, že se nám povedlo zachránit
klub. Teď mě jen mrzí, že nevíme,
na jakém stadiónu budeme v budoucnu hrát. Rád bych se dožil toho,
aby se všechny problémy vyřešily.
Jaký byl váš největší úlovek?
Chytil jsem kapra. Měl skoro osmdesát centimetrů.
Bylo to ale na rybníku, takže to zase není tak velký
výkon. Povedl se mi i nějaký candát okolo šedesáti,
sumeček asi sedmdesát... Teď jsem k tomu rybaření
přidal hausbót. Koupil jsem ho na Orlíku. Tam je
krásně. Jenom je trochu malý. Je nás pět, k tomu dva
psi, někdy je to docela blázinec. Ale to není nic proti
tomu, jaký zvěřinec je u nás doma. Máme tam i hada.
Někdy mám pocit, že chybí už jenom slon.
Jako u hrobníka Brože ve filmu Kolja... Máte
vůbec čas na svoje záliby?
Ale jo. Hraju na elektrickou kytaru. Manželka se
Bohemians 1905 – Hosté
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dívala po večerech na seriály, to mě nebaví, tak jsem
začal brnkat. Najednou koukám a jsem lepší a lepší.
Pro děti je to super, blbnou u toho.
A co takhle si zahrát se skupinou Tři sestry jako
Tomáš Rosický na vyhlášení Fotbalisty roku?
To by bylo fajn. Tři sestry mám rád. Chodím na ně
pravidelně dvakrát do roka.
Devět let jste hrál v Norimberku. Stal jste se
polovičním Němcem?
To asi ne. Vždycky jsem věděl, že půjdu zpátky. Rád
do Norimberku zajedu, protože je tam hezky a žilo se
nám tam super. Bylo to navíc poměrně blízko domů,
takže jsem si na nic nestěžoval. Nikdy jsem ale
nepřemýšlel nad tím, že bych v Německu zůstal.
Pořád jsem Čech.

„V létě mi končí smlouva. Kde budu
v příští sezóně, to ještě nevím.
Nějaké rozhovory už proběhly a další
nás čekají. Chci vědět, jak to na
Bohemce bude dál. Končit ale ještě
nechci,“ říká pětinásobný český
reprezentant.
Chodil jste v Norimberku na české, nebo
bavorské pivo?
Většinou na české. V některých restauracích ho tam
krajani točili. Bavorské jsem dal klidně taky. Jen to
jejich kvasnicové mi nesedělo. Lepší je samozřejmě
české.
V sobotu vás čeká další důležité utkání.
Jak vnímáte rivalitu se střížkovskými?
Snažím se to neřešit. Známí z Německa se mě ptají,
jak je možné, že existují tři Bohemky, ale já to
nevnímám. Je špatné, že něco takového vůbec
dopustili. Střížkov ani neberu jako rivala, pro mě je to
normální zápas. Nemám žádnou extra dávku
motivace. Na podzim jsme proti sobě hráli na
Strahově a bylo to až příliš opatrné. Nikdo nechtěl
prohrát. Taky ta korupční aféra, kterou rozpoutali, je
dost podivná. Tohle prostě do fotbalu nepatří.

Tomáš Radotínský
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DOTAZNÍK HRÁČE
VZDĚLÁNÍ
Vyučený automechanik.
PRVNÍ KLUB
Bohemka. Byl jsem i na hostování
ve Spartě Krč.
DĚTSKÝ IDOL
Sandokan. A možná i Vinnetou.
Nevím, koho jsem zaregistroval dřív.
OBLÍBENÝ KLUB
Norimberk. A potom anglické kluby.
Manchester United, Liverpool, Arsenal,
ty mám rád.
OBLÍBENÝ TRENÉR
Žádného vyloženě oblíbeného nemám.
Od každého jsem se snažil něco pochytit.
Zažil jsem jich docela dost. Třeba Hanse
Meyera, ten byl hodně zvláštní...
OBLÍBENÝ HRÁČ
Zinedine Zidane. Viděl jsem Platiniho,
Maradonu a Gullita, ale Zidane je pro mě
zatím nejvíc.
OBLÍBENÉ AUTO
BMW. Momentálně mám džípa Wrangler.
Ale jezdil jsem i Mini Cooperem.
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Zaostřeno na
Fanoušci Bohemians přispívají na
chod klubu a klub se jim snaží poskytnout co nejvíce informací
o fungování akciové společnosti.
Tentokrát zaostříme na hospodaření klubu a necháme fanoušky
nahlédnout do rozpočtu a dalších
detailů. Tento pohled nám zprostředkuje ředitel Bohemians 1905
Lukáš Přibyl, který i na dotazy
o hospodaření odpovídal fanouškům na setkání před sezonou.
Jaká jsou základní čísla hospodaření Bohemky?
„Obecně je známo, že jsme v minulém roce
hospodařili s rozpočtem 55 miliónů korun. Bohemka
hospodaří na kalendářní roky, ne na sezony, jak by se
nabízelo fotbalovou metodikou. Na rok 2010 jsme
připravili úsporná opatření a snížili jsme rozpočet
o přibližně 15% na 48 miliónů korun. To jsou základní
čísla, která jsou výchozí pro ekonomiku klubu. Základní
problém, který Bohemka řeší, je, že se od znovuzrození
v roce 2005 nedařilo mít vyrovnaný rozpočet. Náklady
na provoz klubu, i když se v Ďolíčku žije v hodně
skromných podmínkách, byly vždy vyšší než příjmy.“
Jak se tato situace řešila?
„Pravidelně byly náklady vyšší přibližně o deset
miliónů korun ročně. Společnost CTY GROUP, když
v roce 2007 vstupovala do akciové společnosti, ztráty
z minulosti uhradila. Další strategií bylo, že se tyto
ztráty budou hradit z prodeje hráčů. Není nutné
každý rok prodávat nejlepší hráče a Bohemka ani
neprodává každého, o koho je zájem. Ale prodej
Kadlece a Morávka z tohoto pohledu vykryl ztráty
z let minulých. Bohužel peníze za Morávka zatím
nedorazily v plné výši a to je ten současný problém.
My jsme předsunuli sponzorské platby z jara do
podzimu 2009, aby se podařilo vykrýt očekávané
peníze ze Schalke, ale jaro 2010 už je ekonomicky
problematické. Bohužel z tohoto pohledu nás velmi
poškozují spory, které jsou vedeny z minulosti
a poškozují nás lidé, kteří Bohemce už jednou
nepřinesli nic dobrého. To je z mého pohledu největší
problém současné Bohemky a brzda dalšího vývoje.“

8

Klubový magazín Klokan

HOSPODAŘENÍ
KLUBU
Tomu jsme se věnovali už v předminulém
magazínu. Pojďme zpět k rozpočtu. Jak je
rozdělen do jednotlivých položek?
„Největší položkou jsou platy hráčů a trenérů, ale
oproti jiným klubům jsou naši hráči a trenéři velmi
skromní. Na platy hráčů i s bonusy dáme přibližně 22
miliónů korun ročně. Například Jablonec vydá na
hráče čtyřnásobně více. My do této částky počítáme
áčko i béčko a celý realizační tým. Když jsme tuto
částku zveřejnili poprvé, tak jsem měl několik ohlasů
z ostatních klubů, kde nás trenéři a hráči s nadsázkou
proklínali, protože majitelé jim říkali, že se dá liga hrát
i za takové peníze, tak proč mají tolik platit.
Významnou položkou je i provoz stadionu, který nás
na nájemném a všech energiích stojí přibližně deset
miliónů korun ročně. Na druhé straně příjmů je od
sponzorů kolem pětadvaceti miliónů, ve fanshopu
fanoušci utratí ročně přes osm miliónů korun, což je
čistý příjem přibližně tři a půl miliónu korun.
Na vstupném vybereme kolem šesti miliónů. To jsou
základní položky rozpočtu Bohemky.“
Jaký je další vývoj financování Bohemky?
Ztrátu dosud museli hradit akcionáři, ale ti to
nemohou dělat donekonečna. Ostatní kluby
spoléhají na podporu města, které v menších
městech dává do každého klubu deset až dvacet
miliónů, to by naši situaci řešilo. My musíme občas
prodat nějaké hráče, ale udržet sportovní úroveň
klubu. Zároveň musíme najít co nejvíce úspor. To se
v současné době týká především stadionu a všech
diskusí s tím souvisejících.
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Bohemians 1905 Soupiska A mužstva
1

19

3

4

7

Radek Sňozík

Jiří Havránek

Václav Marek

Pavel Lukáš

Josef Jindřišek

Marek Nikl

17. 10. 1975
brankář
86 kg, 187 cm

9. 1. 1987
brankář
83 kg, 186 cm

16. 3. 1981
brankář
80kg, 187 cm

20. 11. 1975
obránce
74 kg, 181 cm

14. 2. 1981
obránce
73 kg, 178 cm

20. 2. 1976
obránce
78 kg, 183 cm

9

24

27

5

6

11

Jiří Rychlík

Michal Pávek

Martin Cseh

David Bartek

Jan Štohanzl

Ferenc Róth

24. 11. 1977
obránce
73 kg, 180 cm

13. 2. 1985
obránce
75 kg, 185 cm

22. 8. 1988
obránce
76 kg, 183 cm

13. 2. 1988
záložník
70 kg, 177 cm

20. 3. 1985
záložník
70 kg, 177 cm

24. 12. 1978
záložník
76 kg, 184 cm

15

16

20

25

26

33

Jiří Kaufman

Jan Moravec

Amadou Cissé

Martin Kotyza

Rastislav Vdovjak

Michal Dian

28. 11. 1979
záložník
72 kg, 178 cm

13. 7. 1987
záložník
66 kg, 176 cm

23. 10. 1985
záložník
77 kg, 190 cm

1. 10. 1984
záložník
68 kg, 171 cm

12. 4. 1990
záložník
75 kg, 185 cm

30. 11. 1981
záložník
72 kg, 178 cm

10

12

28

12

14

21

22

31

Dalibor Slezák

Lukáš Hartig

Martin Nešpor

Milan Škoda

Aziz Ibragimov

Vladimír Bálek

28. 1. 1970
útočník
82 kg, 183 cm

28. 10. 1976
útočník
79 kg, 185 cm

5. 6. 1990
útočník
74 kg, 183 cm

16. 1. 1986
útočník
80 kg, 190 cm

21. 7. 1986
útočník
75 kg, 180 cm

8. 3. 1981
útočník
76 kg, 190 cm
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Bohemians 1905 Realizační tým

Pavel
Hoftych

Pavel
Medynský

Václav
Hradecký

Pavol
Švantner

Vladimír
Hric

Miroslav
Šimeček

Luboš
Ptáček

9. 5. 1967
trenér

28. 10. 1964
asistent trenéra

27. 9. 1948
asistent trenéra

25. 11. 1966
asistent trenéra

28. 1. 1959
masér

31. 5. 1959
masér a kustod

20. 9. 1960
lékař

Statistiky hráčů
HRÁČ

ZÁP.

MIN. BR./ČIS. KON.

Rozpis jarních utkání
ASIST.

ŽK

ČK

BRANKÁŘI

Jiří Havránek
Václav Marek
Radek Sňozík

0
0
0
0
23 2070
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OBRÁNCI

Martin Cseh
Ivan Janek
Josef Jindřišek
Pavel Lukáš
Marek Nikl
Michal Pávek
Jiří Rychlík

15
9
21
14
23
13
22

1350
455
1890
1057
2070
1092
1947

1

1
1
1
1

3
4
3
4
2
2
5

1

ZÁLOŽNÍCI

Lukáš Adam
David Bartek
Amadou Cissé
Michal Dian
Ivan Hašek
Tomáš Hrdlička
Jiří Kaufman
Martin Kotyza
Jan Moravec
Ferenc Róth
Jan Růžička
Jiří Šisler
Jan Štohanzl
Rastislav Vdovjak

3 270
15 909
4
53
9 549
5 172
8 694
18 1027
4 182
1
19
15 993
2
81
3 112
21 1827
0
0

1
1

4

5

1

1
1

1

4

1

1
5

1

ZÁPASY BOHEMIANS 1905 – JARO 2010

17. 28. 2. 2010

15:00

18. 6. 3. 2010

16:00

19. 14. 3. 2010

15:00

20. 21. 3. 2010

17:00

21. 24. 3. 2010

17:30

22. 28. 3. 2010

17:00

23. 5. 4. 2010

15:30

24. 10. 4. 2010

15:45

25. 17. 4. 2010

18:00

26. 25. 4. 2010

17:00

27. 1. 5. 2010

16:00

28. 5. 5. 2010

17:30

29. 8. 5. 2010

17:00

30. 15. 5. 2010

17:00

Jablonec
Bohemians 1905
Bohemians 1905
Olomouc
Plzeň
Bohemians 1905
Bohemians 1905
Mladá Boleslav
České Budějovice
Bohemians 1905
Bohemians 1905
Teplice
Slavia
Bohemians 1905
Bohemians 1905
Hosté
Slovácko
Bohemians 1905
Bohemians 1905
Ostrava
Liberec
Bohemians 1905
Příbram
Bohemians 1905
Bohemians 1905
Kladno
Brno
Bohemians 1905

3:0 (2:0)
2:0 (2:0)
3:0 (2:0)
2:0 (0:0)
0:0 (0:0)
1:1 (0:1)
3:0 (0:0)

ÚTOČNÍCI

Vladimír Bálek
Lukáš Hartig
Aziz Ibragimov
Martin Nešpor
Dalibor Slezák
Milan Škoda
Luděk Zelenka

6 250
15 970
18 999
3
38
4 102
19 1416
8 261

1
1
2

2

1
6
6
1

1

5

V současnosti nepůsobí v Bohemians 1905

Bohemians 1905 – Hosté
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Minulý zápas
doma

Bohemians 1905
FK Teplice
1:1 (0:1)
Trenér Hoftych udělal několik změn oproti
poslednímu utkání v Budějovicích. V záloze se na
pravý kraj vrátil Štohanzl a nalevo se postavil Róth. Do
útoku poslal dvojici Škoda – Hartig. A především
Lukáš Hartig potvrdil, že je po nucené pauze dobře
připraven a plný chuti do fotbalu. Úvodní
desetiminutovka patřila Bohemce, která se usadila na
polovině Teplic. Převaha vyústila jen v řadu rohových
kopů a zablokovaných střel. Teplice zahrozily poprvé
z kopačky Doška a hned velmi nebezpečně, jeho
střelu z otočky vyrazil Sňozík. Hra se vyrovnala a po
půlhodině odehraného času nebezpečně zakončoval
ve vápně volný Ljevakovič, z branky balon
vyhlavičkovával Rychlík. Bohemka v následných
minutách opět přitlačila a dostala se do tlaku, v době,
kdy na hřišti dominovali hráči v zelenobílém, ale
udeřili hosté. V závaru ve vápně se nepovedlo obraně
Bohemky naněkolikrát odvrátit míč do bezpečí a volný
Vondrášek mohl zakončit do odkryté branky.
Bohemka nesložila zbraně a v samotném závěru
poločasu trefil Škoda hlavou tyč, na dorážku ještě
nedosáhl Hartig.
Hned v úvodu druhé půle zahrozili Severočeši,
v dalších minutách bylo k vidění několik ostrých
soubojů odměněných žlutými kartami. Tvrdší hru
odnesl zraněním Michal Pávek a musel být vystřídán.
Nahradil jej Vladimír Bálek, který se postavil na hrot
a Škoda se přesunul do zálohy. Bohemka se ale
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dostávala jen k řadě centrů, které obrana zvládala
odvracet. Ofenzívu Bohemky přišel posílit ještě
Ibragimov. Bohemka se dočkala vyrovnání
v 73. minutě, na pravé straně se uvolnil Kaufman
a jeho střílený centr si srazil do branky Rosa. Bohemka
držela díky aktivní hře a presinku Teplice na vlastní
polovině, deset minut před koncem hlavičkoval
osamocený Hartig těsně nad. Na druhé straně
podobně zahrozil po rohu Klein. Bohemka měla závěr
poločasu pod kontrolou a svou aktivní hrou se ve
zbývajících minutách snažila rozhodnout zápas ve svůj
prospěch. Bohemka má po remíze 1:1 s Teplicemi bod,
i když by si za odvedenou hru zasloužila určitě více.

Bohemians 1905
FK Teplice

1 (0)
1 (1)

Branky: 73. Rosa vlastní – 36. Vondrášek.
Rozhodčí: Kocourek – Čecháček, Handlíř.
ŽK: Lukáš, Kaufman, Róth, Nikl – Ljevakovič, Vidlička.
Diváků: 6903.
Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Lukáš,
Rychlík – Štohanzl, Kaufman, Pávek (57. Bálek), Róth
(67. Ibragimov) – Škoda, Hartig (87. Cissé).
FK Teplice: Slavík – Vidlička, Klein, Rosa, Siva –
Zoubele (90. Verbíř), Ljevakovič, Vachoušek, Stožický
(75. Kalivoda) – Vondrášek (79. Mahmutovič), Došek.
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Minulý zápas
venku

SK Slavia Praha
Bohemians 1905
3:0 (0:0)
Po více než deseti letech se vršovické derby vrátilo
do slávistického Edenu a cestu na stadion si našlo více
než třináct tisíc fanoušků, kteří se postarali o dobrou
atmosféru zápasu. Od prvních minut zápasu to byla
domácí Slavia, kdo útočil a tvořil hru. Bohemka se
soustředila na defenzívu a prakticky v první půli
neohrozila branku. Největší šanci první půle měl na
kopačkách Janda, jeho pokus z úhlu kryl Sňozík. Jinak
se Bohemce dařilo zastavovat útoky domácích. Druhý
poločas opět začal náporem sešívaných a obrana
Bohemky byla pod trvalým tlakem. Už to vypadalo, že
se Klokani osmělují. Na Kaufmanův trestný kop si
naběhl Hartig a Slavii musel podržet parádní
robinzonádou Vaniak. O pár desítek vteřin později ale
udeřil na druhé straně z přímého kopu Grajciar.
Trestný kop z velkého úhlu zapadl do vzdálenějšího
růžku Sňozíkovy brány. To běžela 71. minuta a za
několik minut bylo ještě hůře, další precizně provedený
přímý kop Grajciara a Slavia vedla již 2:0. Skóre mohl

zkorigovat Kaufman, ale sám před Vaniakem nedal.
Špatnou čtvrthodinku pro Bohemku uzavřel třetím
gólem Trapp přesnou hlavičkou k tyči. Vršovické derby
v Edenu ovládla jasně a zaslouženě Slavia.
SK Slavia Praha
Bohemians 1905

3 (0)
0 (0)

Branky: 71. a 78. Grajciar, 83. Trapp.
Rozhodčí: Adámek – Večeřa, Peřina.
ŽK: Kopic – Jindřišek, Hartig, Štohanzl.
Diváků: 13441.
Slavia Praha: Vaniak – Krajčík, Kopic, Trapp,
Hubáček – Kysela (67. Černý J.), Janda (85. Trubila),
Ragued, Grajciar – Černý M., Vlček (59. Šenkeřík).
Bohemians 1905: Sňozík – Jindřišek, Nikl, Cseh,
Rychlík – Kotyza (59. Bartek), Kaufman (88. Cissé),
Pávek, Štohanzl – Hartig, Škoda (51. Ibragimov).
Bohemians 1905 – Hosté
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SK Slavia Praha – Bohemians 1905
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Perličky z Ďolíčku

Dalibor Slezák opět v nominaci
V nominaci na dnešní utkání se znovu objevuje
útočník Dalibor Slezák. Poprvé po dosažení
úctyhodné čtyřicítky se tak objeví na soupisce
Bohemky, jako tradičně s číslem 10. Slezi na podzim
rozhodl klíčový zápas s Kladnem, když dal vítězný
gól v poslední minutě. Přes zimu i nadále pokračoval
jako hrající asistent B-týmu, v týdnu před dnešním
utkáním ho trenéři opět pozvali do A-týmu
a připravuje se s áčkem. Dalibor Slezák se tím, že na
podzim skóroval, stal druhým nejstarším střelcem
historie československého fotbalu. Nejstarším
střelcem stále zůstává legendární Pepi Bican, který
skóroval ve 42 letech. Pokud Slezi na jaře nastoupí,
dostane se na druhou příčku i ve statistice
nejstarších hráčů, kteří kdy nastoupili od založení
ligy na československém území.
Cseh se Štohanzlem v roli prodávajících
Dvě opory Bohemians 1905 se ve čtvrtek 25.
března objevily za pultem fanshopu. Slovenský
reprezentant do jedenadvaceti let Martin Cseh
a aktuálně nejlepší střelec Bohemians Jan Štohanzl se
vžili do role prodavačů a po dvě hodiny byli k dispozici
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všem návštěvníkům obchodu s klubovými suvenýry.
Fandům vršovického klubu zboží nejen prodávali, ale
i doporučovali. Na zakoupených proprietách poté
nemohly chybět podpisy obou hráčů.
Havrošovi vyjde CD
Jeden z členů našeho brankářského triumvirátu
Jiří Havránek je členem hudebního seskupení
Fullhouse a skupině za tři týdny vyjde premiérové
CD s názvem Original. Již teď se můžete na serveru
youtube.com přesvědčit o umění naší brankářské
naděje. Do vyhledávače na youtube stačí zadat
„Fullhouse promo 2010“ a budete moci shlédnout
upoutávku složenou z několika klipů. Poslední klip
je věnován Bohemce a zahráli si v něm i další
spoluhráči Jiřího Havránka. „Spolu se mnou se
natáčení zúčastnili i Milan Škoda, Martin Kotyza,
David Bartek a Ivan Hašek. Tedy hráči, kteří
vyznávají stejnou muziku jako já. Natáčeli jsme
v klubu Lávka a ve strašnických ateliérech pod
taktovkou režiséra Loukoty. Naše první CD vyjde na
konci dubna a fanoušci se na něm dočkají i Oriona
nebo skupiny Monkey Business,“ poodhaluje
zákulisí Jiří Havránek.
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Srdcem Bohemák

Vojtěch Man
Vojto, jak ses dostal k Bohemce?
K Bohemce jsem se dostal díky mému nevlastnímu
tátovi, který měl pokoj přímo za brankou u tramvaje.
Jednoho dne asi nevydržel, že se ze mě klube malý
Sparťan, tak mě vzal na Bohemku. Měl to tehdy být
poslední zápas v Ďolíčku. Pamatuji si i přesné datum.
Bylo to 24. 10. 1998. Ďolíček už tehdy nebyl žádná
moderní aréna a hodně lidí nevnímalo jeho kouzlo,
takže se měl rekonstruovat či dokonce bourat. Ani
nevím, co ho zachránilo... Tehdy jsem vnímal jiné věci.
Jak se projevovalo to, že se z tebe klube malý
Sparťan?
To bylo hlavně o rivalitě u nás doma a o zapadnutí ve
škole. Tam každý fandil Spartě a máma byla slávistka.
Takže se Sparta hodila – ve škole jsem nešel proti
proudu a při derby jsem mohl nadávat. Bohemka
tehdy byla ve druhé lize a já jako čerstvý Pražák jsem
ji moc neznal. Vybíral jsem si podle výher a jako
desetileté dítě jsem to považoval za správné. Dnes už
si ani radši svou krátkodobou sparťanskou minulost
nepřipomínám.
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Údajně držíš dlouhou sérii v počtu návštěv
mistrovských utkání v Ďolíčku. Přerušila se nějak
nebo stále trvá?
Sérii v Ďolíčku pořád ještě držím. Poslední domácí
zápas, na kterém jsem chyběl, byl se Spartou v roce
2001. Utkání bylo slavné díky tomu, že v něm Petr
Čech přišel o sérii neprůstřelnosti. Já tehdy mlátil
doma do gobelínu a řval: „Meldo, pošli mu to tam,
dokud tam je mlha..!“ Dým z chorea se totiž zrovna
posouval přes celé hřiště až k bráně u tramvaje.
Marcel Melecký vypálil a Čechovi prošel balon mezi
nohama.
Když se řekne Bohemka, co je první věcí, která tě
napadne?
Pro mě je nejpodstatnější celá ta atmosféra, která
tu panuje. Jiný klub, kde ti vyjdou vstříc
s nataženou rukou, v republice není. A nemluvím
jen o kontaktu s fanoušky. Je složité to popsat,
ale pokaždé, když projdu bránou na stadion cítím,
že jsem součástí něčeho většího než partičky
jedenácti hráčů na hřišti.
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Jaká je tvoje nejkrásnější vzpomínka
na Bohemku?
Všechny ty postupy, góly ve 3. minutě nastavení
a vítězství, překoná jedna jediná věc. Nekonečná
hodina, kterou jsem pochodoval kolem restaurace
U Klepáče v roce 2005. Bál jsem se, že tam nikdo
nebude a nechtěl jsem být první. Pak jsem se odvážil.
Otevřel jsem dveře a zjistil, že se do té hospody už
skoro nevměstnám. Tenkrát jsem snad i brečel. Pár
detailů z toho večera si pamatuju dodnes.
Povídej...
Toho je strašně moc. Například odpolední vyděšený
telefonát Michalu Holasovi, jestli můžu být v DFB,
když mi ještě nebylo 18. Potom představenstvo
střídající se ve stání na židli, nebo průběžné zprávy,
kdo všechno odpustil dluh a ten šílený řev jako
poděkování. Nějaká paní se mě z patra vedlejšího
domu ptala, kdo že to je ten „Francúz“.
Určitě si pamatuješ na tu obrovskou úlevu, když
Bohemka po znovuzrození nastoupila ke svému

18:15

Stránka 21

prvnímu oficiálnímu utkání v Poháru, když jsme
zajížděli do Čelákovic.
Samozřejmě. I tu brigádu předtím, kdy se Ďolíček
pomalu dostával do provozuschopného stavu.
Všechno probíhalo hlavně díky nadšení. Třeba po
příjezdu do Čelákovic jsme ani nevěděli, kde se
hraje, ale hlavně že se „žilo”. Ale to definitivní
potvrzení bylo samozřejmě až při zápase s béčkem
Slavie. Víc než 7000 lidí, slavnostní atmosféra
a dvacetiminutová děkovačka za prohru. To už nikdo
nikdy nemůže zažít!
Co by jsi chtěl zažít s Bohemkou ty?
Klid! Pořád se něco děje. Střížkov sem, Vejsada
támhle, byty místo Ďolíčku, hloupé úlety fanoušků,
hráči bez výplat...
Jednou bych chtěl jít na zápas a 90 minut
bezstarostně řvát. Vím, že bohemáctví je svým
způsobem sebetrýznění, ale kdyby bylo největším
problémem Bohemky jak sehnat letadlo
do Baku na předkolo Evropské ligy,
byl bych radši...
Bohemians 1905 – Hosté
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Vladimír Bálek
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FANSHOP Bohemians 1905

Další novinky
fanshopu
Pro naše věrné fanoušky připravil fanshop další
atraktivní novinky. Před zápasem již nemusíte pracně
malovat zelenobílou trikolóru na vaši tvář, stačí zajít
do fanshopu, nalepit samolepky a budete připraveni
k fandění! Cena nálepek je pouhých 20 Kč.
Další novinkou, kterou pro vás fanshop připravil,
je zelenobílý fotbalový míč s logem Bohemians 1905.
Míč je ideálním dárkem pro každého začínajícího
fotbalistu. Jako vzpomínka na dnešní utkání je pro
vás v naší nabídce připraveno i speciální zápasové
tričko zelenobílé barvy. Vedle novinek si můžete

vybrat ze širokého spektra produktů, které jsou ve
stálé nabídce jak fanshopu, tak i e-shopu. Přijďte se
vybavit do fanshopu, získejte atraktivní zboží se
symboly klubu a zároveň podpořte svůj milovaný
klub. Těšíme se na vás.
Nakupujte na e-shopu:
http://fanshop.bohemians1905.cz
nebo přímo na stadionu v Ďolíčku v otevírací dobu:
Po, Út, St, Pá: 11 – 17 a Čt: 12 – 19
nebo při domácích utkáních Bohemians 1905.
Bohemians 1905 – Hosté
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Pomáhají Bohemce

Milan Stupavský,
ELIZZA – Hotely s.r.o.
Mohl byste v krátkosti popsat společnost Elizza –
Hotely s.r.o.?
Společnost Elizza – Hotely s.r.o. poskytuje hotelové
a restaurační služby. Na trhu působíme od roku 1993,
v současnosti provozujeme dva hotely v Praze. Hotel
Elizza se nachází ve vilové čtvrti na rozhraní Strašnic
a Zahradního města a hotel Villa, který stojí kousek od
sportovní haly TJ Bohemians, v blízkosti Hagiboru. Oba
hotely postavila naše druhá společnost Elizza s.r.o., která
se zabývá stavebnictvím. Hotel Elizza je klidný
tříhvězdičkový hotel, který poskytuje příjemné rodinné
prostředí a vynikající kuchyni. Hotel Villa, coby
čtyřhvězdičkový hotel, poskytuje velmi vysoký standard
ubytování i všech ostatních služeb. S exteriéry hotelu Villa
se můžete pravidelně setkávat v seriálu televize Nova
Ordinace v růžové zahradě. V obou hotelích nabízíme
vedle ubytování i restaurační služby. Pořádáme svatební,
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promoční či pohřební hostiny a také konference a firemní
školení. V hotelu Villa pravidelně organizujeme výstavy
a vernisáže našich nejlepších grafiků. Právě nyní zde
probíhá výstava akademického malíře Karla Vysušila.
Kdo jsou vaši klíčoví zákazníci?
V ubytování jsou to především cizinci přijíždějící do ČR
buď jako turisté nebo v pracovních záležitostech.
V restauračních službách jsou to naopak naši občané
nebo české firmy, které u nás pořádají svá školení či
firemní večírky.
S jakými problémy se ve vašem podnikání potýkáte
a jaké byly počátky vaší podnikatelské činnosti?
Paradoxně na začátku podnikání v oboru hoteliérství
bylo těch problémů podstatně méně než nyní. Bylo to
zejména způsobeno nedostatečnými ubytovacími
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kapacitami v Praze a velkým zájmem turistů o naše
hlavní město. V devadesátých letech v Praze poptávka
výrazně převyšovala nabídku hotelových služeb. Situace
se výrazně zhoršila po 11. září 2001, kdy náhle poklesl
cestovní ruch. Podobná situace se pak opakovala
v souvislosti s válkou v Iráku a v nedávné době kvůli
globální finanční a hospodářské krizi. Zejména dopad
nedávné krize je na hoteliéry velmi devastující.
Jaký je váš osobní vztah ke sportu?
V mládí jsem hrál závodně fotbal, se kterým jsem
musel skončit kvůli problémům s koleny a kvůli mé
neochotě podstoupit operaci spojenou s dlouhodobou
a náročnou rekonvalescencí. Z důvodu problémů
s koleny jsem začal hrát závodně stolní tenis, který je
pro pohybový aparát přeci jen méně zatěžující.
V současnosti hraji za Sokol Velké Popovice, kde
i bydlím. V posledních letech jsem se začal věnovat
i racketlonu, který je relativně novým a progresivním
sportem. Racketlon se skládá z těchto 4 sportů: stolní
tenis, badminton, squash a tenis. V každé disciplíně se
hraje na jeden set do 21 bodů a body se sčítají ve
všech disciplínách dohromady. Což někdy vede
k zajímavým situacím. Vedle aktivního sportování se
věnuji i funkcionaření. Působím ve vedení oddílu
stolního tenisu TTC Elizza Praha, který sídlí v Mikulově
ulici na Jižním Městě, kousek od stanice metra Opatov.
V dospělé kategorii hrajeme 1. a 2. ligu.
Odkdy fandíte Bohemce?
Bohemce fandím od roku 1984, kdy jsem přišel do Prahy
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na vysokou školu. Nejvíce vzpomínám na slavná pohárová
utkání. V paměti mi utkvěl zejména zápas s Ajaxem
Amsterdam, který jsme vyřadili až po penaltovém
rozstřelu. Rád vzpomínám i na utkání s Tottenham
Hotspur, který nás tehdy bohužel vyřadil. Obě zmíněná
utkání jsem sledoval přímo na stadionu. Chodíval jsem
tehdy na tribunu u pošty, kde býval kotel Bohemky. Měl
jsem štěstí, že jsem zažil alespoň část toho slavného
období Bohemky vedené trenérem Pospíchalem.
Odkdy podporujete Bohemku a v čem podpora
spočívá?
S Bohemkou jsme začali spolupracovat již okolo roku
2000, kdy u nás v hotelu Elizza mívali hráči svá
předzápasová soustředění. Náš zprvu obchodní vztah se
velmi záhy změnil ve sponzorský a začali jsme klubu
poskytovat hotelové a stravovací služby. Po roce 2005
a záchraně klubu za podpory fanoušků jsme
sponzorskou spolupráci s klubem obnovili. Poskytujeme
klubu především ubytovací služby. V našem hotelu
například bydlel na začátku svého angažmá trenér Pavel
Hoftych. Nedávno u nás spal jeden korejský hráč, který
byl v Bohemce na testech. S ním byla hodně těžká
domluva, neboť mluvil jen korejsky a portugalsky.
Nakonec nám i zapomněl vrátit klíč od pokoje.
V minulém roce se v hotelu Villa uskutečnila i akce pro
partnery klubu. Doufám, že se u nás všem líbilo.
Co byste chtěl s Bohemkou ještě zažít?
Hrozně rád bych si zopakoval pohárová utkání. Zase
zažít tu báječnou atmosféru velkých zápasů.
Bohemians 1905 – Hosté
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Informace pro fans

Zapojte se do sbírky DFB
Družstvo fanoušků Bohemians se jako jeden
z akcionářů klubu zařadilo po bok dalších akcionářů
a hodlá klubu pomoci finanční injekcí. Během prvních
dvou týdnů přišlo na účet DFB přes 245.000 Kč,
z toho přibližně 43.000 Kč vybrali fanoušci při
posledním domácím utkání s Teplicemi. „Všechny
peníze jdou nejdříve na účet DFB a až poté je
poskytujeme jako půjčku akciové společnosti
Bohemians 1905. Chceme, aby financování bylo tímto
způsobem transparentní, a aby na účet klubu
nechodily částky od stovek anonymních dárců,“
vysvětluje pohyb peněz předseda DFB Antonín Jelínek.
Příspěvky je možno poskytnout formou vkladu
na účet Družstva fanoušků Bohemians. Číslo účtu je
2800027999/2010. Jako variabilní symbol uvádějte
své rodné číslo, členové DFB mohou místo toho uvést
své členské číslo. Nejlepší formou pomoci je zadání
trvalého příkazu k zaslání pravidelného měsíčního
příspěvku (lépe málo pravidelně než hodně
jednorázově). Vítán je samozřejmě i každý

jednorázový příspěvek. Platba je možná i poštovní
poukázkou.
Při každém domácím zápase Bohemky zajistí DFB
stánek na ochozu hlavní tribuny v Ďolíčku, kde bude
možné poskytnout hotovostní příspěvek.
Stávajícím členům družstva budou příspěvky
evidovány jako další členské vklady. Stav svých vkladů
si mohou členové DFB kontrolovat přímo na
Virtuálním Ďolíčku v členské sekci DFB. Pokud ještě
nejste členy družstva, můžete zaslaných příspěvků
využít k získání členství, pokud družstvu doručíte
přihlášku. Podrobné informace jak se stát členem
družstva, včetně přihlášky do DFB, naleznete na webu
www.bohemians1905.cz. Za členy budete přijati po
zaslání přihlášky, jakmile vaše příspěvky dosáhnou
1.000 Kč, což je výše základního členského vkladu.
Členem se tak můžete stát, i pokud si nemůžete
dovolit zaplatit 1.000 Kč jednorázově, například díky
zadání trvalého příkazu na nižší částku.
Bohemians 1905 – Hosté
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Bohemácké hospody

Na Vinici
Tentokrát jsme při návštěvě bohemácké hospody
poprvé zavítali mimo území Vršovic. Restauraci Na
Vinici naleznete přímo u autobusové zastávky
Malvazinky, v Peroutkově ulici, která je jen nedaleko od
Smíchova. Přivítá vás honosná budova s velkou
zahradou, ve které sídlí typická fotbalová hospoda.
Naleznete v ní prvky téměř všech ligových klubů, ale
velký důraz je kladen na Bohemku. A není se čemu
divit. Majitelem je Vladislav Suchý, velký příznivec
Bohemky a také provozovatel společnosti V4catering,
která zajišťuje nejen občerstvení v Ďolíčku, ale také
kompletní stravovací servis pro hráče A-mužstva.
Hospoda se rozčleňuje na čtyři prostory. Velká
zahrádka pojme až dvě stovky návštěvníků, tři vnitřní
salonky jsou připraveny na stovku hostů. V největším
prostoru se vyjímá velká stěna, která je výhradně
věnována klubu od Botiče. Naleznete na ní dresy,
zápasové vlajky, plakáty, šály a na kartičkách podepsaný
úspěšný tým ze sezony 2000/2001. „Zatím sem moc
ortodoxních Bohemáků nechodí, což je vzhledem
k umístění hospody mimo Vršovice pochopitelné, ale
věřím, že se to změní,“ láká Vladislav Suchý příznivce
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zelenobílých barev a má na co. Na Vinici se skvěle
najíte. Vaří se tu tradiční česká kuchyně, ale určitě
nemusíte skončit jen u ní. Nově se zde s velkým
úspěchem pořádají také zabijačkové hody. Při naši
návštěvě se podávala cikánská pečeně s houskovým
knedlíkem a kuřecí steak se slaninou a hranolky. I na
tomto výběru je evidentní, že nabídka je velká. A to
ještě připočtěme polévku, u které drahnou chvilku
přemýšlíte, zda-li to není hlavní jídlo…Porce jsou
skutečně velké. O pitný režim je také postaráno
znamenitě. Můžete se těšit na ideálně vychlazenou
plzeňskou dvanáctku nebo přímo z tanku čepovanou
desítku.
Tvář Vladislava Suchého určitě znáte z náměstíčka
před stadionem. Jak již je napsáno výše, stará se
o občerstvení fanoušků i hráčů Bohemky. S dvouletou
přestávkou tak činí již téměř deset let. „Začínali jsme
s občerstvováním na náměstíčku pod Pavlem Švarcem.
S jeho koncem jsme na dva roky skončili i my.
S Vejsadou se opravdu domluvit nedalo. Druhý návrat
do Ďolíčku je spojen se jménem Jiřího Steinbrocha.
Úplně první akcí byl první trénink znovuzrozené
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Bohemky. Tenkrát to byla nádherná doba. Ze všech
čišelo nezměrné nadšení, všichni žili příběhem
Bohemky. S příchodem Emila Kristka do managementu
klubu se poprvé začala objevovat otázka stravování
hráčů. Naráželi jsme však na nevhodné prostory. Vše se
doladilo s příchodem ředitele klubu Lukáše Přibyla,
který znal tuto problematiku dokonale ze svého
působení ve Spartě. Nakonec jsme jako nejvhodnější
místnost vybrali současné presscentrum.“ Právě tam
hráči každý den v týdnu usedají k obědům, které jim
servíruje stejnojmenný otec zapáleného majitele.
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„Tátovi patří velký dík. Za rok vydá přes tisícovku obědů.
Navíc prošel i změnou, co se týče klubismu. Byl to
obrovský Sparťan, ale od té doby, co klukům vydává
obědy, tak se z něj stal příznivec zelenobílých. Stejně
jako já nevynechá ani jeden venkovní zápas. To je totiž
jediná možnost, jak Bohemku vidět. Při domácích
zápasech se staráme o komfort diváků, takže jsme stále
ve stáncích,“ uvádí Vladislav Suchý mladší.
S přípravou jídel pro hráče jsou však starosti. Vybrat
pestrý jídelníček, s myšlenkou na to, co hráči jíst mohou
a nemohou, je složité. „To je pravda, složit jídla tak, aby
hráčům chutnala a navíc to bylo stále stravou pro
vrcholové sportovce, není nejjednodušší, ale daří se
nám to. V tomto ohledu jsme si oddechli na konci
uplynulého kalendářního roku. Založili jsme tradici,
kterou jsme nazvali týden nezdravé výživy. Takže jsme
hráčům nabízeli svíčkovou nebo kachnu se zelím
a knedlíkem. Trochu jsme se báli, jak to hráči zvyklí na
něco úplně jiného přijmou, ale obavy byly zbytečné.
Byla docela sranda sledovat Milana Škodu, který si
odnášel talíř s dvanácti knedlíky,“ usmívá se při
vzpomínce na zhřešení hráčů Bohemky Vladislav Suchý,
který doufá, že fotbalová hospoda Na Vinici se do
budoucna stane oblíbenou zastávkou příznivců
Klokanů.
Bohemians 1905 – Hosté
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Historie

73 let od cesty do Austrálie
Ve středu 7. dubna tomu bylo přesně
73 let, kdy fotbalisté AFK Bohemians vyrazili na své slavné australské turné, které
přineslo klubu nový název Bohemians a do
klubového znaku nový symbol klokana.
V historii našeho klubu je řada významných
událostí, tou která asi nejvíce proslavila do té doby
méně známý klub, byla cesta do vzdálené Austrálie
v roce 1927. Na svou dobu nesmírně odvážný projekt
přinesl vršovickým fotbalistům velkou popularitu,
nové jméno i znak s klokanem, jako novým symbolem
klubu. Pro Evropu byl australský fotbal prakticky
neznámý, z kontinentu jsme byli prvními, kteří nový
světadíl navštívili. Za téměř čtyři měsíce sehráli hráči
Vršovic v Austrálii dvacítku zápasů, dosáhli 15 vítězství
a nastříleli skoro stovku gólů. Ve výpravě přitom bylo
jen 14 hráčů do pole a dva brankáři. V porovnání
s dnešní dobou skoro neuvěřitelné.
SEZNAM ÚČASTNÍKŮ ZÁJEZDU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Zdeněk Kalina
Zdik Práger
Antonín Kulda
Josef Šejbl
František Krejčí
Jaroslav Kučera
Jan Wimmer
Jan Knížek
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vedoucí výpravy
tlumočník
brankář
brankář
hráč
hráč
hráč
hráč

ZÁKLADNÍ ÚDAJE A ZAJÍMAVOSTI
 na zájezdu byl klub od 7. dubna do 31. července 1927
 výprava vršovických fotbalistů cestovala po celé

Austrálii, její putování měřilo více než 12 tisíc
kilometrů
 dosavadní název AFK Vršovice byl pro zájezd

změněn na Bohemians, po návratu již tento název
klubu zůstal
 ze zájezdu přivezla výprava dar od vlády

Queenslandu pro prezidenta Československé
republiky T.G.Masaryka – dva živé klokany.
Následně se symbol Austrálie dostal do znaku
AFK Bohemians Vršovice a zůstal tam až do
dnešních dnů
 Bohemians byli prvním klubem z kontinentální

Evropy, který startoval v Austrálii, do té doby zde
startovali jen zástupci Anglie, Kanady a Číny
 výprava byla u Republikánské pojišťovny pojištěna

na téměř 1 milion korun, čistý zisk ze zájezdu činil
pro Bohemians 315 tisíc korun, což byla polovina
ročního rozpočtu

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jaroslav Průšek
František Hoffmann
Antonín Mašat
Oldřich Havlín
František Špic
Václav Rubeš
Jaroslav Hybš-Javornický
Jan Eisner
Antonín Kašpar
Václav Pinc

hráč
hráč
hráč
hráč
hráč
hráč
hráč
hráč
hráč
hráč – kapitán
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PŘEHLED ZÁPASŮ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

BRITISH ARMY
ZÁPADNÍ AUSTRÁLIE
ZÁPADNÍ AUSTRÁLIE
JIŽNÍ AUSTRÁLIE
AUSTRÁLIE
VICTORIA MELBOURNE
AUSTRÁLIE
JIŽNÍ OKRSKY WAAGO
NOVÝ JIŽNÍ WALES
ILLAIWARE DISTRICT
SEVERNÍ OKRSKY
AUSTRÁLIE
MAITLAND
QUEENSLAND
QUEENSLAND-COUNTRY
AUSTRÁLIE
SEVERNÍ OKRSKY
METROPOLIS
AUSTRÁLIE
ZÁPADNÍ AUSTRÁLIE

4:2
11:3
6:4
11:1
2:1
1:0
4:1
9:0
4:5
2:1
4:3
6:4
1:3
2:3
5:3
5:5
5:2
5:3
4:4
3:2

COLOMBO
PERTH
PERTH
ADELAIDE
ADELAIDE
MELBOURNE
MELBOURNE
WAAGO
SYDNEY
SYDNEY
NEWCASTLE
NEWCASTLE
MAITLAND
BRISBANE
IPSWICH
BRISBANE
NEWCASTLE
SYDNEY
SYDNEY
PERTH

23.4.
5.5.
7.5.
11.5.
14.5.
18.5.
21.5.
25.5.
28.5.
1.6.
4.6.
6.6.
8.6.
11.6.
15.6.
18.6.
21.6.
24.6.
26.6.
2.7.

NOVÝ JIŽNÍ WALES

NOVÝ JIŽNÍ WALES

CELKOVÁ BILANCE: 20 zápasů – 15 vítězství – 2 remízy – 3 porážky, skóre 94:50
Bohemians 1905 – Hosté
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Slavná a neslavná utkání
Diváci stojí, bouřlivě tleskají a děkují hráčům za fantastický výkon. A i když jsou
všichni smutní, že se nepodařilo postoupit,
nadšení z utkání všechno přebíjí. Dodnes se
pamětníci shodují, že zápas s Ipswich Town
na podzim 1980 v Poháru UEFA je jedním
z nejkrásnějších v historii Bohemians. Domácí vyhráli 2:0, což po prohře 0:3 venku
nestačilo, ale zážitek to byl úchvatný.
Vraťme se tedy do památného podzimu 1980.
Památného tím, že to byla poslední sezona, kdy za
Bohemku hrál Antonín Panenka. Loučil se stylově: na
konci roku byl vyhlášen Fotbalistou roku. V zimě
odešel do Rapidu Vídeň, což fanoušci málem obrečeli.
Mužstvo vedla legendární dvojice Tomáš Pospíchal –
Josef Zadina. Už byl položen základ týmu, který v roce
1983 vyhraje ligu.
V prvním kole Poháru UEFA Bohemka vyřadila
španělský Sporting Gijon: doma 3:1, venku 1:2. Los
druhého kola byl atraktivní. Dnes je Ipswich průměrný
klub, ale tenkrát to byla absolutní anglická elita. Před
soubojem s Bohemians vedl bez porážky ligu,
nakonec skončil druhý. A Pohár UEFA vyhrál. Jeho
trenér Bobby Robson přiznal, že v celém ročníku mu
bylo nejhůř právě v Ďolíčku. První zápas v Ipswichi,
který se hrál 22. října 1980, byl nešťastný. Na rohy
vyhráli hosté 6:3, Chaloupka trefil břevno, angličtí
fanoušci oceňovali líbivou kombinační hru... jenže co to
bylo platné. Wark dal góly v 49. a 56. minutě. Když už
se zdálo, že to takhle skončí, těsně před koncem se
zázračně trefil do šibenice Beattie.
Může Bohemka postoupit? Tomu skoro nikdo
nevěřil. A přece chybělo tak málo k zázraku, který by
šokoval Evropu. Robson sliboval, že jeho tým bude
hrát i v Praze útočně. Na otázku, proč slib nedodrželi,
po utkání odpověděl: „Míč je ve hře jeden a ten drželi
domácí. My jsme se k němu moc nedostali.“
Hrálo se ve středu 5. listopadu 1980, návštěva 16
tisíc. Ďolíček prožil nezapomenutelný večer. Kam ses
podíval, všude plno. Atmosféra fantastická, bouřlivá,
přitom nesmírně slušná.
Připomeňme si sestavu: Poštulka – Jakubec, Prokeš,
Bičovský, Ondra – Chaloupka, Panenka, Koukal (84.
Kotrba) – Němec, Čermák, Mičinec. V brance veterán
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Jak Bohemka
málem vyřadila
Ipswich
Poštulka, protože Hruška se zranil a Borovička byl na
vojně.
V prvním poločase se útočilo na hodiny. Od začátku
se valily útoky na branku hostí, kteří se nestačili divit.
Všichni hráči se překonávali, těžko vyzvedávat
jednoho. Například Bičovský na místě libera, to byl
výkon nejvyšší evropské třídy. Hned ve třetí minutě
Mičinec gólem vykřesal naději. Vzápětí italský
rozhodčí Casarin „přehlédl“ faul na Čermáka, to měla
být penalta. Krátce před přestávkou Mičinec trefil
břevno. Druhý poločas, to byla nevídaná smršť,
soupeř téměř nepřešel půlku. Vrchol přišel v 53.
minutě. Trestňák před vápnem, míč si bere Panenka,
to už je klasický rituál. Udělá pár kroků zpátky,
rozeběhne se a pravačkou střílí. Míč se vznáší nad
zeď, vzápětí začne klesat a... Ďolíček se málem zboří.
Pamětníci nezapomenou. Vedeme 2:0!
Tady můžeme vzpomínku ukončit. Další gól už
bohužel nepadl. Famózní forma však vydržela. Hned
v neděli Bohemka v lize rozstřílela Inter Bratislava
nevídaným výsledkem 9:1. Škoda, říkali si diváci, že
jsme si dva góly nenechali na Ipswich.
Petr Nečada
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Statistiky Gambrinus ligy
LIGOVÁ TABULKA PO 23. KOLE
PO.

TÝM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sparta
Ostrava
Teplice
Jablonec
Plzeň
Mladá Boleslav
Slavia
Olomouc
Brno
Liberec
Příbram
Bohemians 1905
České Budějovice
Slovácko
Kladno
Hosté

Z

V

R

P

GV

GO

BODY

23
23
23
23
23
22
23
23
23
23
22
23
23
23
23
23

12
13
12
13
11
10
9
9
8
8
8
6
5
6
5
4

11
6
8
5
7
4
7
4
6
4
3
7
8
4
2
2

0
4
3
5
5
8
7
10
9
11
11
10
10
13
16
17

32
35
36
29
31
38
30
36
23
27
25
14
19
20
20
23

11
19
22
22
23
29
24
31
29
31
30
23
27
30
39
48

47
45
44
44
40
34
34
31
30
28
27
25
23
22
17
14

TABULKA DOMA PO 23. KOLE
PO TÝM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ostrava
Jablonec
Teplice
Sparta
Plzeň
Příbram
Slavia
Mladá Boleslav
Olomouc
Liberec
Brno
Slovácko
Bohemians 1905
České Budějovice
Hosté
Kladno

V

R

P

GV

GO

B

12
12
12
11
11
10
12
11
11
11
11
12
12
12
12
11

9
8
7
6
6
7
6
6
5
5
5
5
4
2
3
2

2
3
3
5
4
1
3
2
3
2
2
2
3
7
2
0

1
1
2
0
1
2
3
3
3
4
4
5
5
3
7
9

22
17
16
17
20
17
20
23
21
17
15
13
9
9
10
10

8
7
8
3
12
12
11
12
10
14
13
12
8
9
21
22

29
27
24
23
22
22
21
20
18
17
17
17
15
13
11
6

PO TÝM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sparta
Teplice
Plzeň
Jablonec
Ostrava
Mladá Boleslav
Slavia
Olomouc
Brno
Kladno
Liberec
České Budějovice
Bohemians 1905
Příbram
Slovácko
Hosté

Z

V

R

P

GV

GO

B

12
11
12
11
11
11
11
12
12
12
12
11
11
12
11
11

6
5
5
5
4
4
3
4
3
3
3
3
2
1
1
1

6
5
3
2
4
2
4
1
4
2
2
1
4
2
2
0

0
1
4
4
3
5
4
7
5
7
7
7
5
9
8
10

15
20
11
12
13
15
10
15
8
10
10
10
5
8
7
13

8
14
11
15
11
17
13
21
16
17
17
18
15
18
18
27

24
20
18
17
16
14
13
13
13
11
11
10
10
5
5
3

STŘELCI:

Hosté – Kladno
České Budějovice – Příbram
Slavia – Bohemians 1905
Teplice – Ostrava
Slovácko – Liberec
Jablonec – Olomouc
Plzeň – Sparta
Brno – Mladá Boleslav

1:4
2:1
3:0
0:1
0:0
3:1
2:2
2:3

10
9
8
7
6
5

Kulič (Mladá Boleslav)
Ordoš (Olomouc)
Šultes (Olomouc)
Lička (Ostrava), Bakoš (Plzeň), Wilfried (Sparta)
Došek (Brno), Mahmutovič (Teplice), Jeslínek (Hosté)
Štohanzl (Bohemians 1905), Pavlík (Jablonec), Švancara (Slovácko),
Rabušic (Brno), Lafata (Jablonec), Sylvestre (Ml. Boleslav), Mičola (Ostrava),
Huňa (Příbram)

BRANKÁŘI S NULOU

24. KOLO

11.4. 17.00
10.4. 18.00
10.4. 15.45
11.4. 17.00
11.4. 17.00
12.4. 17.30
11.4. 16.00
11.4. 17.00

Slavia, České Budějovice, Hosté
Slovácko, Liberec, Bohemians 1905
Liberec, Příbram, Mladá Boleslav
Mladá Boleslav, Plzeň, Brno
Olomouc, Jablonec, České Budějovice
Jablonec, Příbram, Hosté
Sparta, Kladno, Olomouc
Plzeň, Brno, Slavia
Příbram, Olomouc, Jablonec
Teplice, O s t ra va , Příbram
Brno, Mladá Boleslav, Teplice
Hosté, Slovácko, O s t ra va
Kladno, Sparta, Plzeň
Ostrava, Bohemians 1905, Kladno
České Budějovice, Slavia, Slovácko
Bohemians 1905, Mladá Boleslav, Sparta

TABULKA VENKU PO 23. KOLE

Z

23. KOLO

4.4.
17.00
4.4. 17.00
5.4. 15.30
5.4. 15.30
3.4. 18.00
3.4. 15.45
5.4. 17.30
3.4. 18.00

PŘÍŠTÍ SOUPEŘI

Liberec – Teplice
Ostrava – Slovácko
Bohemians 1905 – Hosté
Příbram – Brno
Kladno – České Budějovice
Sparta – Slavia
Mladá Boleslav – Jablonec
Olomouc – Plzeň

13 Blažek (Sparta)
9 Sňozík (Bohemians 1905), Daněk (Plzeň), Bureš (Brno),
Kučera (Č. Budějovice)
8 Grigar (Teplice), Špit (Jablonec)
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.

25. KOLO

18.4. 17.00
18.4. 17.00
18.4. 17.00
18.4. 19.30
17.4. 18.00
19.4. 17.30
17.4. 15.45
17.4. 18.00

Hosté – Mladá Boleslav
České Budějovice – Sparta
Slavia – Kladno
Teplice – Příbram
Slovácko – Bohemians 1905
Liberec – Ostrava
Plzeň – Jablonec
Brno – Olomouc

Bohemians 1905 – Hosté
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Partneři mládeže
GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

Bohemians 1905 – Hosté
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Bohemácké naděje

Tadeáš
Freisler
Jak ho vidí trenér
Martin Vanko
Tadeáš pokračuje v rodinné tradici a stejně jako
jeho táta Tomáš oblékl dres zelenobílých klokanů od
Botiče. Na rozdíl od táty ovšem nastupuje častěji
v útoku a je přesně typem útočníka, o kterém si
obránce říká, že by na něj už hrát nechtěl. Tadeáš je
velmi bojovným hráčem, který nepovažuje žádný míč
za ztracený a díky své rychlosti dokáže udělat

38
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nejednomu obránci těžkou hlavu při rozehrávce.
Jeho nejvýraznější vlastností je poctivost v tréninku,
díky které se neustále zlepšuje a svou poctivost
ukazuje i v utkání. Snaží se pro svůj tým získat každý
míč a bez bázně jde i do soubojů před brankou, kde
se pere až do okamžiku, kdy je míč za brankovou
čarou. Tadeáš na sobě stále pracuje a přejeme mu,
aby se svou pílí propracoval, co nejdále. Třeba i on
jednou přivede vršovické mužstvo do Ďolíčku jako
kapitán.
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Tadeáš Freisler

a od té doby

Datum narození:
28.11.2001

hraji za Bohemku.

V kolika letech jsi začínal
s fotbalem a kdo Tě k němu
přivedl?
Začínal jsem v pěti letech.
K fotbalu mě přivedl táta,
který hrál fotbal za Bohemku
a já chtěl hrát v Ďolíčku taky.

Tomáš Freisler, Wayne Rooney

Jaká byla Tvá cesta do
Bohemky?
Máma mě přivedla na nábor

Fotbalový vzor?
a v současné Bohemce Aziz
Ibragimov.
Oblíbený film, hudební
interpret?
Piráti z Karibiku, skupina
Kabát.
Oblíbené jídlo?
Kachna, zelí, knedlík
Bohemians 1905 – Hosté
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Milu
- tak jako vy!
Fortuna je hrdým
generálním partnerem
Bohemians 1905.

Získejte řadu benefitů, výhod
a výher od Fortuna Klubu Plus!
Staňte se naším věrným klientem a my vás budeme stále odměňovat.
• 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:
- 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.

Více informací na www.ifortuna.cz
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B-tým

Rezerva:
Dva zápasy,
dva body
Rezervní tým pod vedením trenéra Hradeckého získal
první jarní bod po remíze 1:1 s příbramskou juniorkou,
která je lídrem divizní skupiny A. V první půli měla
rezerva Bohemky mírnou převahu, kterou korunovala
v samotném závěru po skrumáži před brankou Bartek
vedoucí brankou. Ve druhém poločase byl k vidění na
Šeberově vyrovnaný zápas. Příbram využila praktický
poslední možnost ke skórování v nastaveném čase.
V rohu vápna se k střele dostal Šlapák a vyrovnal pro
rezervu Bohemky trochu nešťastně na 1:1.
V dalším utkání nastoupili svěřenci trenéra Václava
Hradeckého v rámci pražského derby proti Meteoru.
V souboji klubů vyznávající zelenobílé barvy se po
remíze 1:1 dělily body spravedlivě. Bohemka
dohrávala utkání v devíti, protože červenou kartu
vyfasovali Ježdík s Dianem.
Václav Hradecký okomentoval utkání na
Meteoru: „Utkání jsme chtěli pojmout hodně útočně,
takže jsme nastoupili hned s trojicí útočníků. Bohužel
jsme se ale poněkud zalekli agresivního pojetí soupeře
a jeho důraznou hrou jsme se nechali zatlačit. Navíc jsme
se přizpůsobili hernímu pojetí Meteoru a volili jsme
namísto kombinace nakopávané balony. Náš útok ve
složení Nešpor, Kavka a Moravec však nedokázal podržet
balon a obrana zastavovala soupeřovy útoky často za
cenu faulu. Ve 13. minutě využil výhodu trestného kopu
Fíček a dostal domácí do vedení. V podobném trendu, jak
je popsáno výše, se celý poločas i dohrál. Do druhého
dějství nastoupil Slezák a obraz hry se změnil. Začali jsme
být nebezpeční a dokázali jsme vepředu podržet balon.
Slezák se dostal do dvou gólových situací, ale zastavila ho
branková konstrukce. Kýženého vyrovnání jsme se dočkali
po trestném kopu Diana. Soupeř byl v trvalé defenzivě
a hrozil jen z brejků. Při jednom z nich fauloval ve středu
pole Ježdík a obdržel červenou kartu. Paradoxně jsme
v deseti ještě náš tlak vystupňovali, ale gólu už jsme se
nedočkali. Zápas jsme dohrávali v devíti, kdy byl vyloučen
Dian. Utkání nám ukázalo, že nemůžeme stavět jen na
mladých hráčích, ale potřebujeme na hřišti zkušenost
v podobě Dalibora Slezáka.”

Bohemians 1905 B
1. FK Příbram B

1 (1)
1 (0)

Branky: 45. Bartek – 90. Šlapák.
Bohemians 1905 B: Havránek – Barros, Kolísek,
Brhlík (8. Baubín) Ježdík – Hauer, Vdovjak, Dian,
Bartek (69. Pavlík) – Nešpor (90. Gröbl), Formáček

FK Meteor Praha
Bohemians 1905 B

1 (1)
1 (0)

Branky: 13. Fíček – 64. Dian
ČK: Ježdík, Dian (oba Bohemians 1905 B)
Bohemians 1905 B: Havránek – Barros, Kolísek,
Brhlík, Ježdík – Dian, Hauer, Vdovjak – Moravec (90.
Grőbl), Kavka (46. Slezák) – Nešpor (70. Formáček).

Tabulka Divize A po 19. kole

1. Příbram B
19 13
2. Kunice
19 11
3. Tábor
19 9
4. Votice
19 8
5. Bohemians 1905 B 19 8
6. Meteor Praha
19 8
7. Řevnice
19 8
8. Strakonice 1908
19 7
9. Třeboň
19 7
10. Benešov
19 7
11. Doubravka
19 7
12. Domažlice
19 7
13. Dukla Praha B
19 5
14. Malše Roudné
19 5
15. Tachov
19 5
16. Hořovicko
19 5

4
6
3
4
4
4
2
5
4
4
3
3
6
5
4
3

2
2
7
7
7
7
9
7
8
8
9
9
8
9
10
11

37: 17
24: 7
24: 23
31: 22
29: 23
32: 31
34: 35
23: 25
28: 28
23: 30
32: 33
30: 31
24: 37
18: 29
29: 32
24: 39

43
39
30
28
28
28
26
26
25
25
24
24
21
20
19
18

( 13)
( 12)
( 0)
( -2)
( 1)
( -2)
( -4)
( -1)
( -5)
( -2)
( -3)
( -3)
( -9)
( -7)
(-11)
( -9)
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My jsme taky Bohemka

VÍTEJ ZLATÝ
HATTRICKU!!!

To, co se při pohledu na konečnou tabulku Pražského
přeboru v ledním hokeji může zdát samozřejmostí, má
hluboké kořeny v nezměrném úsilí několika nadšenců,
kteří před 5 lety doslova na poslední chvíli zachránili
ledové Klokany od jejich tehdy nevyhnutelného zániku
a kteří ve spolupráci s hráči vrátili zelenobílému hokeji
jeho důstojnost a respekt široké hokejové veřejnosti.
Málokdo totiž ví, že tehdejší AFK Bohemians byli v roce
1929 registrováni v republice jako 33.tým, který se na
ledě snaží zkrotit neposedný kousek tmavé pryže,
přičemž mnoho z tehdejších týmů už dávno neexistuje.
Můžeme tedy s určitostí a hrdostí tvrdit, že ledoví
klokani jsou jedním z nejstarších nepřetržitě fungujících
hokejových týmů u nás.
Ale nemuselo tomu tak již dávno být. Fotbalová
Bohemka však nevědomky přispěla k jejich záchraně.
Ano, byl to právě památný zápas na Xaverově, který
odstartoval klinickou smrt naší milované fotbalové
Bohemky, kdy se parta fanoušků z kotle rozvzpomněla,
že kdysi dávno existoval i zelenobílý hokej.
K všeobecnému zděšení se však hokejisté s klokanem na
hrudi nacházeli v téměř identické situaci. Domácí zápasy
čtvrté nejvyšší soutěže hráli na zimáku v Neratovicích,
nedostatek hráčů a financí, žádná mládež, žádní
fanoušci a o jednotných dresech se hokejistům také
mohlo jen zdát. Prostě zvonil umíráček. V tu chvíli však
došlo k založení občanského sdružení IHC Bohemians,

42

Klubový magazín Klokan

18:16

Stránka 42

a to ještě před vznikem DFB, které uzavřelo dohodu s TJ
o provozování týmu mužů. A začali se dít věci... Návrat
do Prahy, posun v tabulce, účast ve dvou celosvazových
kvalifikacích o 2. hokejovou ligu, kdy si této „pohádky“
všimla i celostátní média. V současné době pak
i historicky první mistrovský hattrick. To je jen stručný
výčet největších úspěchů za pětiletou vládu fanoušků
nad hokejovým oddílem.
Ohlédněme se však za uplynulým ročníkem pražského
přeboru, tedy 4.nejvyšší soutěže. Ledoví klokani po
úvodním zaváhání dominovali celé soutěži, když
především útočná vozba drtila soupeře málo vídaným
způsobem. 205 branek ve 24 zápasech o tom jasně
vypovídá. Nelze se tomu však příliš divit. Už tak kvalitní
borce v čele s kapitánem Schubertem, kteří pamatují
vzkříšení, postupně doplnili matadoři se zkušenostmi
z vyšších lig. Hlaváček, Zacha, Stuchlík, Fencl, to je další
záruka produktivity. Aleš Zacha je navíc úspěšným
několikanásobným medailistou v reprezentaci in-line
hokeje a spolu s Alešem Vondrákem a Zbyňkem Pourem
i úřadujícím mistrem republiky v této „letní“ hokejové
disciplíně, tentokráte však v barvách berounských
Medvědů.
V letošním ročníku své soutěže Klokani dominovali,
nicméně tentokráte se kvalifikace o postup do vyšších
sfér svévolně vzdali. Důvod byl zřejmý. Dlouhodobě
neutěšená ekonomická situace, kdy hráči dotují chod
hokejového týmu především ze svých peněženek,
přinutila vedení k použití zdravého rozumu, který velel
jediné. Nezadlužovat klub do dalších let.
V současné době se však vedou jednání o možné
účasti týmu ve středočeských soutěžích, neboť „Praha“
už je zelenobílým pochopitelně malá, a po pětiletce
stabilizace je nutné myslet na posunutí vršovického
hokeje opět o další stupínek k lepším a jistějším zítřkům.
Možná utopistická představa, leč s nadšením jedinců
okolo Sváti Bati („Pernstein”), Karla Řezníčka (DamhA)
a Hanky Jelínkové („Zdravotnice“) nikoli nereálná.
I vy však máte tu úžasnou moc pomoci hokejové
sestřičce k důstojnějším metám. Ptáte se jak? Těch
možností je několik. Od členství v IHC Bohemians o.s.,
přes finanční podporu, až po neobyčejně obyčejnou účast
v hledišti našich zápasů. Stačí se jen podívat na naše hojně
navštěvované stránky www.hcbohemians.cz a zde se už
budete zajisté orientovat. To, že provázanost fanoušků
zelenobílého hokeje s naší fotbalovou Bohemkou je více
než patrná, nejlépe vystihuje fakt, že mezi návštěvníky
našich zápasů můžete občas zahládnout Lombarda,
Holase, Kvočnu, Barové povaleče a mnoho dalších
známých tváří z Ďolíčku.
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Fotogalerie fans

Bohemians 1905 – Hosté
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Partneři Bohemians 1905

GENERÁLNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI
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OFICIÁLNÍ DODAVATELÉ

PARTNEŘI
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Bohemians 1905

Trenér: Pavel Hoftych
Asistent: Pavel Medynský
Asistent: Václav Hradecký
Asistent: Pavol Švantner
BRANKÁŘI
1 Radek Sňozík
19 Jiří Havránek
28 Václav Marek
OBRÁNCI
3 Pavel Lukáš
4 Josef Jindřišek
7 Marek Nikl
9 Jiří Rychlík
24 Michal Pávek
27 Martin Cseh
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Hosté

Trenér: Jaromír Jindráček
Asistent: František Kopač

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

20. 11. 1975
14. 02. 1981
20. 02. 1976
24. 11. 1977
13. 02. 1985
22. 08. 1988

ZÁLOŽNÍCI
5 David Bartek
6 Jan Štohanzl
11 Ferenc Róth
15 Jiří Kaufman
16 Jan Moravec
20 Amadou Cissé
25 Martin Kotyza
26 Rastislav Vdovjak
33 Michal Dian

13. 02. 1988
20. 03. 1985
24. 12. 1978
28. 11. 1979
13. 07. 1987
23. 10. 1985
01. 10. 1984
12. 04. 1990
30. 11. 1981

ÚTOČNÍCI
10 Dalibor Slezák
12 Lukáš Hartig
14 Martin Nešpor
21 Milan Škoda
22 Aziz Ibragimov
31 Vladimír Bálek

28. 01. 1970
28. 10. 1976
05. 06. 1990
16. 01. 1986
21. 07. 1986
08. 03. 1981

BRANKÁŘI
20 Jan Hlaváček
22 Jaroslav Belaň
30 Dominik Rodinger

07. 15. 1987
05. 21. 1981
08. 17. 1987

OBRÁNCI
2 Pavel Macháček
3 Václav Drobný
5 Jan Flachbart
17 Dzmitry Liantsevich
23 Jan Jelínek
27 Martin Horáček
29 Jimmy Modeste

12. 18. 1977
09. 09. 1980
03. 03. 1978
06. 20. 1983
11. 18. 1981
06. 21. 1980
07. 08. 1981

ZÁLOŽNÍCI
6 Petr Mach
7 Tomáš Fenyk
8 Roman Dobeš
12 Peter Očovan
13 Jaroslav Dittrich
14 Armend Nedzipi
18 Michal Demeter
19 Pavel Grznár
24 Pavel Devátý
28 Václav Ježdík

03. 22. 1985
01. 30. 1979
07. 29. 1978
02. 20. 1984
03. 08. 1982
08. 11. 1986
05. 15. 1982
03. 16. 1979
06. 17. 1978
07. 03. 1987

ÚTOČNÍCI
9 Jiří Jeslínek
10 Marek Kincl
11 Michal Pospíšil
16 Stanley Ibe
25 Hidetoshi Wakui

09. 30. 1987
04. 03. 1973
05. 03. 1979
07. 19. 1984
02. 12. 1983

